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ВСТУП 
 

Сучасна тенденція до субспеціалізації дала багато позитивного – 
 і для анестезіології як спеціальності, і для пацієнтів. 

Ця тенденція почалась у галузях хірургії, пов'язаних 

 із найвищим анестезіологічним чи хірургічним ризиком  
(як серцево-судинна, торакальна й нейрохірургія) 

 або з унікальною популяцією пацієнтів (як у педіатрії). 

Однак, оскільки пацієнти ставали складнішими, 
 субспеціалізація в анестезії поширилася на нові галузі: 

 амбулаторну, ЛОР, трансплантаційну й ортопедичну. 

D.E.Wedel, T.T.Horlocker, 1997 
 

На нашу думку, надмірна субспеціалізація лікарів має й свої 

негативні сторони. Але, мабуть, позитивного більше – і тому, як казали 

в 1980-х роках, «процесс пошѐл». Особливостям анестезії при 

операціях на опорно-руховому апараті присвячені не лише статті й 

розділи підручників, а й окремі зарубіжні монографії [H.L.Zauder, 

1980; C.M.Grande, 1993; J.M.Conroy, B.H.Dorman, 1994; A.D.Rosenberg 

et al., 1994; J.M.Berman, C.M.Grande, 1994]. Вітчизняна література на 

цю тему поки що обмежується невеличкими книжками, присвяченими 

особливостям анестезії при спінальних [В.А.Радченко і співавт., 2004] 

і дитячих ортопедичних операціях [Л.В.Усенко, Л.А.Мальцева, 1990]. 

 

 

ВИМОГИ ДО АНЕСТЕЗІЇ В ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ 
(The orthopaedic surgeon brings to the operating room 

 some of the greatest challenges for the anaesthesiologist.) 

Хірург-ортопед приносить до операційної 

 низку найскладніших проблем для анестезіолога. 

A.Borgeat, G.Ekatodramis, 2003  

1. Навіть планові й не надто травматичні операції на кістках 

нерідко супроводжуються значною крововтратою. Ще більшою може 

бути перед-, інтра- й післяопераційна крововтрата у травмованих 

пацієнтів. Вона потребує своєчасного заміщення. 

2. Пацієнти зі свіжою травмою нерідко мають повний шлунок 

(одна з найактуальніших проблем перед загальною анестезією). Ця 

проблема поглиблюється вповільненою моторикою шлунково-

кишкового тракту, як унаслідок болю, так і через побічну дію на цю 

моторику опіоїдів. 

3. Пацієнти зі свіжою травмою потребують потужного 

знеболювання ще під час обстеження й підготовки до операцій і 

маніпуляцій. І тут, ще задовго до операції, можуть бути корисними 
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регіональні блокади, які забезпечать не лише знеболення, а й 

іммобілізацію (внаслідок релаксації м'язів). 

4. Навіть закрита репозиція (не кажучи вже про відкриту) 

потребує не лише надійної аналгезії, а й ідеальної релаксації м'язів. 

5. Післяопераційна іммобілізація враженої кінцівки є 

життєво важливою, як після пластичних операцій, так і після фіксації 

нестабільних переломів. Згідно з азами біомеханіки, навантаження на 

сухожилля на порядок перевищує силу, прикладену до дистальних 

ділянок кінцівки. Отже, бажано максимально розслабити оперовану 

кінцівку не на години, а на дні. Але ж не можна тримати пацієнта на 

апаратному диханні з кількадобовим уведенням міорераксантів! 

6. Водночас, потрібна достатня активізація решти тіла 

пацієнта, для уникнення пролежнів, гіпостатичної пневмонії, тромбозу 

глибоких вен та інших наслідків гіподинамії. Очевидним є протиріччя 

з попереднім пунктом! 

7. Ортопед оперує кінцівки, головна функція яких – рух. Отже, 

анестезіолог має вжити всіх заходів для уможливлення ранньої й 

ефективної реабілітації – зараз усіма визнаного фактора покращення 

успішності ортопедичних операцій. Заважати цьому можуть 

післяопераційний біль, дисфункція ЦНС, виснаження, глибока седація, 

відстрочене ентеральне харчування й абсорбція [A.Borgeat, 

G.Ekatodramis, 2003]. Це – також тема для спільних роздумів і хірурга, 

й анестезіолога біля кожного пацієнта.  

8. Скелетні травми часто трапляються у літніх людей з 

ламкими кістками. Щоб у цьому пересвідчитись, досить зайти до будь-

якого травмпункту під час зимової ожеледиці. У літніх людей бажано 

обходитись без тривалого наркозу, який вони гірше зносять. До того 

ж, вони нерідко мають цілу низку супутніх захворювань.  

 

 

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ АНЕСТЕЗІЇ Й АНАЛГЕЗІЇ В 

ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ 
Тож вип'ємо за те, щоб наші бажання відповідали нашим можливостям! 

Завершення відомого тосту 

1. При травмах і операціях на кінцівках є умови для різних 

методів регіонального знеболювання: спінального, епідурального, 

провідникового (блокад нервів), внутрішньовенного регіонального – й 

одразу після травми, і під час операції, і після неї. 

2. Після більшості ортопедичних операцій функції шлунково-

кишкового тракту лишаються інтактними. Якщо й знеболювання, 

як інтраопераційне (загальні анестетики й опіоїди), так і 

післяопераційне (опіоїди), також не порушуватиме цих функцій, раннє 
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пероральне харчування зменшить ризик інфузійної терапії та 

сприятиме швидшому одужанню. З цієї причини також важко 

переоцінити значення інтраопераційної регіональної анестезії й 

післяопераційної регіональної аналгезії. 

3. Ізольована травма однієї кінцівки, в принципі, дає змогу 

іммобілізувати та знеболювати лише її, без непотрібної та шкідливої 

іммобілізації решти тіла. Але для цього знеболювання й релаксація 

теж мають бути ізольованими, обмеженими лише враженим регіоном. 

Якими методами? Правильно, регіональними. 

 

 

ПЕРЕВАГИ РЕГІОНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ В ОРТОПЕДІЇ ТА 

ТРАВМАТОЛОГІЇ 
End of 2nd year: Technical skills: 

Perform a variety of regional blocks with frequent success. 

(Кінець другого року спеціалізації: Технічні навички: 
Виконувати різноманітні регіональні блоки з частим успіхом.) 

Вимоги Медичного коледжу штату Вісконсин, США 

Переваги регіональної анестезії для інтра- й постопераційного 

знеболювання, в тому числі – в ортопедії та травматології, давно 

відомі [М.Н.Гилѐва, 1995; А.Ю.Пащук, 1987; М.І.Хвисюк і співавт., 

2003; M.F.Mulroy, 1996; A.Borgeat, G.Ekatodramis, 2003]: 

1. Регіональна анестезія, особливо провідникова, – значно дешевша 

від загальної. 

2. Вона менше впливає на дихання, тому годиться для пацієнтів з 

астмою, бронхітом або емфіземою легень. 

3. Збережене самостійне дихання, навіть при глибокій седації, є 

одним із найкращих моніторів, що дозволяє оцінювати прохідність 

дихальних шляхів, газообмін, глибину анестезії та церебральний 

кровообіг. 

4. Достатні аналгезія й міорелаксація, навіть при комбінації із 

загальною інтубаційною анестезією, дозволяють обійтися 

мінімальними кількостями загальних анестетиків. 

5. Регіональна анестезія годиться для пацієнта з повним шлунком 

(без надто глибокої седації). 

6. Вона годиться при протипоказаннях до застосування 

міорелаксантів (наприклад, при міастенії). 

7. Крововтрата буває меншою, бо регіональна анестезія знижує не 

лише артеріальний, а ще й венозний тиск. 

8. При тривалому післяопераційному регіональному знеболюванні 

(крізь катетер) рідше трапляються легеневі ускладнення, тромбоз 

глибоких вен і тромбоемболія легеневої артерії, кращим буває 
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кровообіг крізь судинні анастомози та приживлення реплантованих 

тканин. 

9. Тривала регіональна аналгезія (з катетером) дає можливість 

обійтися на всіх етапах без опіоїдів, які спричиняють, окрім 

аналгетичної дії, ще й седацію (інколи – надмірну), депресію 

дихання, нудоту й блювання.  

10. Тривала регіональна аналгезія (з катетером) робить можливим 

раннє пероральне харчування, усуваючи потребу інфузійної 

терапії, яка не лише поступається йому щодо повноцінності, а ще й 

має свої потенційні ускладнення. 

 

Недарма у США 40% хірургічних анестезій – регіональні. Не 

дивно, що в ортопедичній хірургії ця частка – ще більша [A.Borgeat, 

G.Ekatodramis, 2003], бо саме при операціях на кінцівках можливі 

різноманітні методи регіональної анестезії, у тому числі – спінальна й 

епідуральна (лише для нижніх кінцівок), блокади периферичних 

нервів, внутрішньовенна й інтраартеріальна регіональна анестезія. До 

речі, перші у світі кокаїнові блокади периферичних нервів були 

виконані на зубах і кінцівках (1884 – американські хірурги Холстед і 

Холл), перша спінальна анестезія – для операції на нозі (1898 – 

німецький хірург Бір).  

Особливо цінною є в ортопедії та травматології тривала 

регіональна анестезія, з уведенням катетера до епідурального або 

периневрального простору (див. пункти 8 – 10 з вищенаведеного 

списку переваг). 

Для літніх людей регіональна анестезія буває бажаною, бо 

для них вона ефективніша й безпечніша, ніж наркоз. До того ж, у них 

можлива спінальна анестезія з будь-якою, навіть не дуже тонкою, 

спінальною голкою без постпункційного головного болю. 

Дуже цінним при свіжій травмі може бути передопераційне 

застосування регіональної анестезії. 

Клінічний приклад 1: До приймального відділення 

багатопрофільної лікарні привозять сільську бабусю з вивихом плеча. 

Вимучена дальньою дорогою, вона не може навіть голосно ойкнути 

через біль. У храмі медицини вона передусім очікує полегшення болю. 

А її розпитують про анамнез життя, записують у якісь журнали, потім 

пішки (ноги цілі – може йти!) ведуть скоцюрблену від болю бабусю 

“на рентген”, а то й на профогляд до акушерки. Гарна буде в неї думка 

про всю лікарню! А якщо “з порогу” їй зробити блокаду плечового 

сплетення, вже за кілька хвилин біль ущухне, і ходити буде легше. А 
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поки проявлять рентгенплівку, аналгезія й релаксація будуть цілком 

достатніми для закритої репозиції. 

Клінічний приклад 2: До приймального відділення сільської 

ЦРЛ привозять пацієнта з діафізарним переломом стегна. Незважаючи 

на накладену шину, проксимальна частина стегнової кістки 

випинається вперед і спричиняє біль при транспортуванні та подальшу 

травму м'яких тканин. Якщо навіть увели наркотик – біль полегшав, а 

травмування триває! Пацієнта оформлюють, носять до 

рентгенкабінету, вирішують, де лікувати – тут чи в обласному центрі. 

Реальної допомоги пацієнт поки що не відчув. Якщо ж якомога раніше 

зробити блокаду стегнового нерва – проксимальний уламок стегна 

“ляже”, не буде ані болю, ані подальшого травмування. 

 

 

КОМУ ВИКОНУВАТИ АНЕСТЕЗІЮ? 
Сучасне анестезіологічне забезпечення придумане 

 для подовження життя хірурга – ціною скорочення життя анестезіолога. 
В.А.Чибуновський 

Власне, саме хірурги винайшли всі види анестезії. Загальну – 

хірурги-дантисти Уеллс і Мортон, місцеву – хірург-окуліст Коллер, 

спінальну – теж хірург Бір (до речі, для операцій, які зараз виконують 

ортопеди). Але протягом ХХ сторіччя невпинно зростала кількість 

нових фахівців – анестезіологів, які потроху перебрали на себе спершу 

загальну анестезію (найнебезпечнішу), а потім – спінальну й 

епідуральну (другу й третю щодо небезпечності). Навіть щодо 

інфільтраційної місцевої анестезії вони інколи дають хірургам поради 

– і нерідко слушні. 

Де межа цього процесу? Чи не будуть хірурги викликати 

анестезіолога для виконання місцевої анестезії? 

Та ні. Сучасні економічні умови спричиняють рух у 

зворотному напрямі. І ось не лише рідкісні старі хірурги, а й деякі 

молоді самостійно виконують навіть спінальну анестезію. Але при 

ускладненнях кличуть анестезіолога. А при деяких, найстрашніших, 

ускладненнях той анестезіолог може прибігти запізно. 

“Увійти в операційне поле – легко. Важко з нього вийти” – 

казали старі хірурги. Те ж стосується й будь-якої анестезії.  

Інфільтраційна місцева анестезія є технічно найлегшою. 

“Вводити анестетик навмання до всіх структур, які треба розрізати, 

– дуже просто” – писав Gaston Labat ще на початку ХХ сторіччя. 

Робити це може не лише хірург будь-якого профілю, а й сімейний 

лікар. Але при цьому він мусить ідеально знати припустимі 

концентрації й дози, а також можливі ускладнення. Життя доводить, 
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що це знають не всі. Тому навіть для сімейного лікаря може бути 

корисною Частина І (“Місцева інфільтраційна анестезія”) нашої 

книжки, а також розділ про ускладнення від місцевих анестетиків 

Частини ІІІ (“Блокади нервів”) – ці ускладнення описані саме там, бо 

навіть при правильно виконаних блокадах нервів можлива тяжка 

інтоксикація місцевим анестетиком. 

Внутрішньовенна регіональна анестезія теж здається дуже 

простою. Треба начебто лише вміти накласти джгут і “увійти” до вени. 

Деякі сімейні лікарі у США самостійно виконують ургентні 

ортопедичні процедури під такою анестезією. Американські ж 

анестезіологи, читаючи про це, лише хитають головою. Вони ж бо при 

такій анестезії обов'язково забезпечують ще й надійний венозний 

доступ на здоровій кінцівці й не відходять від пацієнта ні на хвилину, 

маючи напоготові все для реанімації – від ліків до дихальної 

апаратури. Чи можна оперувати під такою анестезією, не маючи такого 

устаткування, а головне – кваліфікованого спеціаліста, який дивиться 

не в рану, а на пульс і тиск пацієнта? Ми вважаємо – не можна. Тому 

подробиці виконання внутрішньовенної регіональної анестезії ми 

описуємо лише для анестезіологів, хірургові ж треба звернути увагу 

(передусім) лише на переваги, недоліки й ускладнення методу. 

Блокади нервів [англ.: nerve blocks], більше відомі в нас під 

назвою “провідникова анестезія”, – дуже ефективний і водночас 

найбільш дешевий і безпечний різновид регіональної анестезії – є 

найважчими технічно. Треба добре знати анатомію нервів і зони 

іннервації, уміти знайти нерв і не зсунути голку, приєднуючи шприц і 

вводячи місцевий анестетик. Але при такому вмінні, знанні потрібних 

концентрацій, доз і ускладнень, – блокади нервів може виконувати 

будь-який лікар. 

Спінальна й епідуральна анестезія – найбільш ефективні й 

найбільш ефектні методи. Один укол – і обидві нижні кінцівки надійно 

знеболені. До того ж, доволі проста епідуральна катетеризація 

дозволяє забезпечити не лише багатогодинне інтраопераційне, а й 

кількадобове післяопераційне знеболювання. Але водночас ці два 

методи є й найбільш небезпечними. Їх недаремно об'єднують спільною 

назвою: нейраксіальна анестезія [гр.: νευπον, neuron – нерв; αξων, 

axon – вісь], бо тут втручання відбувається біля головної “нервової осі” 

– спинного мозку. Травмувати його безпосередньо – важко, бо в 

поперековому відділі, де вводять голку, спинного мозку вже нема – є 

лише cauda equina – кінський хвіст. Але спричинити менінгіт або ще 

гірше – епідурит – можна. До того ж, як епідуральна, так і спінальна 

анестезія супроводжуються падінням артеріального тиску, а при 
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високому анатомічному рівні можливі й порушення дихання. З цієї 

причини, потрібна операційна з повним анестезіолого-реанімаційним 

обладнанням на випадок ускладнень, потрібен фахівець, який може з 

тими ускладненнями впоратись, а головне – дивиться не в операційну 

рану, а на дихання, кровообіг і самопочуття пацієнта. Отже, виконання 

спінальної й епідуральної анестезії хірургом, хоч було прийнятним 

десятиріччя тому, у наші часи може призвести до медичних і 

юридичних катастроф.  

Загальна анестезія давно вже стала прерогативою лише 

анестезіологів, а вони правильно кажуть, що маленьких наркозів не 

буває. Бо найбільш небезпечні моменти в наркозі, як і на підводному 

човні, – занурення й спливання, тобто вхід до наркозу й вихід із нього. 

А ці етапи бувають і при найкоротшому наркозі. Півсторіччя тому в 

нашій країні хірург доручав перев'язочній сестрі розвести трошки (“на 

кінчику ножа”) тіопенталу та ввести перед розтином абсцесу. Але тоді, 

коли анестезіологів не було, смерті від таких наркозів вважалися 

припустимими. У наші ж часи хірурга б покарали лише за те, що він 

узявся не за свою справу. 

 

 

КОМУ АДРЕСОВАНА ЦЯ КНИЖКА? 
Спеціалистъ подобенъ флюсу: полнота его одностороння. 

Козьма Прутковъ (ХІХ ст.) 

Не дивно, що більша частина нашої книжки присвячена 

описанню методів регіональної анестезії й аналгезії. Тим більше, що у 

вітчизняній літературі відчувається брак доступних книжок із цієї теми 

для лікарів-початківців – як анестезіологів, так і хірургів (у тому числі 

– ортопедів-травматологів).  

Сподіваємося, для молодого ортопеда-травматолога будуть 

корисними Частини ІІ й ІV – про місцеву й провідникову анестезію 

(блокади нервів). Анестезіологові можуть бути цікавими Частини з ІІІ 

по VI – про блокади нервів, епідуральну, спінальну й внутрішньовенну 

регіональну анестезію.  

На початку цього розділу ми згадували негативні наслідки 

вузької спеціалізації (див. епіграф). Але фахівці, що працюють поруч 

(як ортопед-травматолог і “ортопедичний” анестезіолог), мусять 

розуміти один одного. Тому переваги й недоліки, показання й 

протипоказання, а також загрози від різних методів анестезії хірургові 

треба знати не гірше від анестезіолога. Щоб при плануванні 

знеболювання, як під час операції, так і після неї – не лише в палатах 

інтенсивної терапії, а й у звичайних палатах (під юрисдикцією 
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хірурга), вони спільно могли обирати найефективніші й найбезпечніші 

варіанти [В.Д.Чаклин, 1964, с.24].  

У товаристві лад – усяк тому радіє. 

Дурне безладдя лихо діє, 

І діло, як на гріх, 

Не діло – тільки сміх. 

Леонід Глібов “Лебідь, щука і рак” 

Так, хірурги й анестезіологи мають різні задачі, різний 

менталітет і говорять різними мовами. Це – наслідки спеціалізації, від 

яких ніде дітися. Але там, де один одного розуміє, – краще й обом 

фахівцям, і – головне – пацієнтові. 
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ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ АНЕСТЕЗІЇ 
Не можеш придумати нічого путнього – придумай класифікацію. 

Медичний фольклор 

У класифікації видів анестезії майже кожні десять років 

відбуваються зміни, що пояснюється винайденням все нових і нових 

методів знеболювання. Так, наприкінці ХІХ сторіччя все було просто: 

існували загальна анестезія (коли пацієнт спав під загальною дією 

ефіру на весь організм) і місцева анестезія (коли притомного пацієнта 

знеболювали уведенням кокаїну – першого місцевого анестетика – до 

місця операції). 

Але протягом ХХ сторіччя зростало число ліків як для 

загального знеболювання (і не лише загальних анестетиків), так і для 

місцевого знеболювання (і не лише місцевих анестетиків). Також 

впроваджувалися нові методи застосування місцевих анестетиків, що 

дозволяли знеболювати не лише місце, де їх увели, а й цілі регіони 

(області). Але чим більше винаходили нових методів такої обласної 

(по-німецьки: regionär – регіонарної, по-англійськи й по-французьки: 

regional – регіональної) анестезії, тим більше виникало плутанини з 

назвами тих методів. На сьогодні склався приблизно такий розподіл: 

A. Загальна анестезія – знечулення всього тіла загалом. 

B. Регіональна (або ж регіонарна, або ж обласна) анестезія – 

знечулення значної області (або, що те ж саме – регіону) тіла. 

C. Місцева (англ.: local) анестезія – знечулення лише місця [лат.: 

locum] операції. 

Останніми десятиріччями в українській і російській медичних 

мовах слово наркоз стосується лише загальної анестезії. В англійській 

мові слово наркоз майже не вживається. У німецькій мові, навпаки, 

наркоз є синонімом слова анестезія, тобто німці кажуть: “загальний 

наркоз” і “місцевий наркоз”. Російською мовою теж так казали, 

принаймні славетний професор В.Ф.Войно-Ясенецький, який вільно 

володів багатьма мовами. Наші “парафіяни” (не-медики) теж так 

кажуть. Поправляти їх не треба, можна й Вам так казати, щоб пацієнти 

краще Вас розуміли. Але в розмовах із колегами краще не казати: 

“місцевий наркоз” – щоб вони не вважали Вас неосвіченим. 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТА МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

Регіональну й місцеву анестезію (пункти B й С) можна 

поділити детальніше (Малюнок 1): 

A. Загальна анестезія – знечулення всього тіла загалом. 

B. Регіональна (або ж регіонарна, або ж обласна [англ.: regional; 

рос.: регионарная, региональная, областная]) анестезія – 

знечулення значної області (або, що те ж саме – регіону) тіла. 
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1) спінальна (або ж субарахноїдальна, або ж 

спинномозкова, або ж інтратекальна) анестезія – шляхом 

уведення анестетика до субарахноїдального 

(підпавутинного) простору – тобто до ліквору, що омиває 

спинний мозок; 

2) епідуральна (або ж перидуральна, або ж екстрадуральна) 

анестезія – шляхом уведення анестетика до епідурального 

(за старою анатомічною номенклатурою – перидурального) 

простору – зовні від твердої оболонки [лат.: Dura mater] 

спинного мозку: 

a) інтервертебральна (або ж міжхребцева, або ж 

сегментарна) епідуральна (перидуральна) анестезія, 

при якій епідуральну голку вводять між хребцями 

(найчастіше – поперековими),  

b) каудальна (або ж сакральна) епідуральна анестезія, 

при якій голку вводять до епідурального простору крізь 

Hiatus sacralis; 

3) нервові блоки (або ж блокади, або ж провідникова 

анестезія) – шляхом блокування анестетиком проведення по 

нервах і нервових сплетеннях – дистальніше від 

епідурального простору, але проксимальніше від місця 

операції;  

4) інші методи (інтерплевральна, внутрішньовенна 

регіональна тощо), при яких анестетик, так чи інакше, 

дифундує до епідурального простору або до найближчих 

нервів. 

C. Місцева (або ж локальна) анестезія – знечулення лише місця 

[лат.: locum] операції. 

a) інфільтраційна місцева анестезія – шляхом інфільтрації 

розчином місцевого анестетика м'яких тканин, на яких 

відбувається операція; 

b) поверхнева (або ж топікальна, або ж термінальна, або ж 

контактна) місцева анестезія – нанесенням місцевого 

анестетика на поверхню шкіри або слизової оболонки; 

c) інтраартикулярна (або ж внутрішньосуглобова, або ж 

інтракапсулярна) анестезія – уведенням анестетика до 

капсули суглоба – поєднує особливості поверхневої 

анестезії (бо анестетик діє переважно на синовіальну 

оболонку) та інфільтраційної (бо анестетик вводиться 

шприцом). 



 17 

 

Мал.1. Анестезія: інфільтраційна (1), польова (2), міжреберного нерва (3), 

паравертебральна (4), спінальна (5). 
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Є значно детальніші й анатомічно більш обґрунтовані 

класифікації [А.Ю.Пащук, 1987; Л.В.Усенко, 1993; М.Н.Гилева, 1995] . 

Ми обрали найпростішу, щоб вона була найпридатнішою для 

початківця. 

 

ПОВЕРХНЕВА МІСЦЕВА АНЕСТЕЗІЯ 
Місцеві анестетики легко проходять крізь слизові оболонки, 

 але не крізь неушкоджену шкіру. 

Тому їх треба впорскувати під шкіру. 
J.Adriani, 1968; p.3 

Поверхнева, або ж контактна, або ж топікальна, або ж 

термінальна, анестезія діє переважно на нервові закінчення [лат.: 

terminus – закінчення] шкіри або слизових оболонок. 

Поверхнева анестезія слизових оболонок місцевими 

анестетиками, які гарно проникають крізь них (дикаїн, лідокаїн, 

бензокаїн) в ортопедії не застосовується, бо ортопеди на слизових 

оболонках не працюють. Слід лише знати (анестезіологам, які інколи 

анестезують верхні дихальні шляхи), що абсорбція місцевих 

анестетиків із слизової оболонки до крові буває дуже швидкою, і це 

може призвести до інтоксикації. 

Поверхнева анестезія шкіри – важча, бо крізь шкіру місцеві 

анестетики проникають значно гірше. З цієї причини широкого 

застосування в хірургії й анестезіології вона не набула. Єдиний 

виняток – доволі дорогий патентований крем EMLA фірми AstraZeneca. 

Крем ЕМЛА (EMLA – Eutectic Mixture of Local Anesthetics – 

Евтектична Мішанина Локальних Анестетиків), що містить лідокаїн і 

прилокаїн, продукується в менших тюбиках – по 2,5 г і в більших – по 

5 грамів. Більший тюбик – значно дорожчий, бо в комплект до нього 

входить ще й оклюзивна пов'язка (наліпка). Меншого тюбика або 

половини більшого (тобто 2,5 г) вистачає на покриття товстим шаром 

20-25 см
2
 (десь 5 см × 5 см) шкіри. Через одну-півтори години (у дітей 

– 45-60 хвилин) настає анестезія шкіри на глибину 2-3 мм, що дозволяє 

не лише зішліфувати татуювання, а й абсолютно безболісно зробити 

венепункцію. З останньої причини крем ЕМЛА є дуже корисним для 

дитячої анестезіології. На жаль, він ще не допущений на ринок 

України, але вже кілька років продається в Росії, тобто харків'яни 

можуть привезти його бєлгородською електричкою. УВАГА! Цей крем 

не можна наносити на слизові оболонки, рани й запалену шкіру – 

внаслідок швидкої абсорбції, можлива інтоксикація місцевими 

анестетиками. 
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ІНФІЛЬТРАЦІЙНА МІСЦЕВА АНЕСТЕЗІЯ 
Да, обезболивающая инъекція, безусловно, 

 вещь простая, но только для того, кто очень много, 

 серьезно и честно надъ ней поработалъ 
П.Г.Дауге, 1911 

Інфільтраційна анестезія, на відміну від поверхневої, блокує 

не лише чутливі нервові закінчення, а й найближчі до них нервові 

волокна.  

 

ПЕРЕВАГИ 
Бесконечное количество схем и проекций нервов, нужное для выполнения 

 анестезии, трудно запомнить даже людям, хорошо знакомым с анатомией. 

А.В.Вишневский 

1. Простота виконання, порівняно з іншими методами (див. епіграф). 

2. Мінімальні вимоги до оснащення й медикаментів. 

3. Місцева анестезія, нарівні з блокадами нервів, є найбільш (але не 

абсолютно!) безпечним різновидом анестезії. 

4. Збереження притомності й мовного контакту з пацієнтом. 

5. Придатність і зручність для амбулаторних процедур. 

 

НЕДОЛІКИ 
Infiltration, often performed haphazardly by operators who are not familiar with the 

neuroanatomy of regional anesthesia, involves the injection of a large volume of solutions over 

a wide area. 

Інфільтрація, часто виконувана навмання операторами, 
 не знайомими з нейроанатомією регіональної анестезії, 

 призводить до ін'єкції великого об'єму розчину по широких територіях. 

Gaston Labat, 1928 

1. Відсутність міорелаксації, потрібної для репозиції кісток (на 

відміну від регіональної анестезії). 

2. Відносно повільний початок аналгезії (у порівнянні зі спінальною 

анестезією й інтраневральними блокадами). 

3. Порушення анатомічних співвідношень у зоні інфільтрації. 

4. При перевищенні припустимих об'ємів і (особливо!) концентрацій 

можлива інтоксикація місцевим анестетиком (див. епіграф). 

 

ПОКАЗАННЯ ДО ІНФІЛЬТРАЦІЙНОЇ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

Хірургічні – при будь-яких процедурах, де її буде досить. На 

жаль, це коло постійно звужується не лише через вищі вимоги з боку 

пацієнтів, а й через “вимирання” хірургів, які блискуче володіли 

місцевою анестезією.  

Лікувальні – при деяких больових синдромах (наприклад, при 

міофасціальних болях).  
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ПРОТИПОКАЗАННЯ 

1. Місцева анестезія без седації, як правило, не годиться для 

маленьких дітей. 

2. Психічно й психологічно “ненадійні” пацієнти (наприклад, з 

істерією). 

3. Категорична відмова пацієнта – він однаково не дасть нічого 

робити без анестезіолога. 

4. Гнійне запалення в місці операції не є абсолютним 

протипоказанням, але послаблює ефект місцевих анестетиків, які 

гірше діють в умовах низької рН. 

5. Алергія на місцеві анестетики. 

 

ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ІНФІЛЬТРАЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

Голки багаторазові (як правило, типу “Рекорд”, тобто для 

шприців із вузькою канюлею) бажано мати середні й довгі (для 

інфільтрації під шкірою й у м'язах) і тоненькі інтрадермальні (для 

“лимонної шкурки” в епідермісі). Одноразові голки (Люера, тобто для 

шприців із товстою канюлею) бувають достатньо гострими для 

безболісного проколювання шкіри й утворення “лимонної шкурки”.  

Шприци, в принципі, годяться будь-які. Найбільш зручними 

нам здаються 10-грамові, хоч для розведення концентрованих розчинів 

лідокаїну прямо у шприці кращими бувають 20-грамові (див. нижче, 

Таблиці 2 і 3). 

Баночка для розведення розчинів місцевих анестетиків до 

потрібної концентрації – якщо об'єм, більший 20 мл, не дозволяє 

зробити це у шприці. 

 

МІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ ДЛЯ ІНФІЛЬТРАЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

На сьогодні, для інфільтраційної місцевої анестезії в більшості 

галузей хірургії (за винятком, наприклад, стоматології) застосовують 

лише три місцевих анестетики: короткої дії – новокаїн, середньої 

тривалості дії – лідокаїн і тривалої дії – бупівакаїн (Таблиця 1). А 

найпопулярніший – лише один: лідокаїн – і через доступність, і через 

швидкий початок дії. 

 
Таблиця 1 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

Місцевий анестетик  Початок дії Тривалість дії  

Новокаїн  Повільний  Коротка  

Лідокаїн  Швидкий  Середня  

Бупівакаїн (Анекаїн) Повільний  Довга  
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Новокаїн (Novocainum, Прокаїн, Procaine) колись був 

найбільш поширеним і тому еталонним (з яким порівнювались усі 

інші) місцевим анестетиком. Причиною для цього були його переваги: 

доступність і безпечність (низька токсичність). Зараз, через свої 

недоліки: коротку тривалість дії та повільний початок дії – майже 

всюди витіснений лідокаїном. Оптимальна (тобто найкраща) для 

інфільтраційної анестезії концентрація – 0,5%. Максимальна доза – 

1000 мг (200 мл 0,5% розчину).  

 

Лідокаїн (Lidocainum, Lidocaine, Lignocaine, Лігнокаїн, 

Xylocaine, Ксилокаїн, Xycaine, Ксикаїн) зараз є еталонним місцевим 

анестетиком не лише за кордоном, а й у нас. Переваги: найшвидший 

початок дії, середня тривалість дії (значно більша, ніж у новокаїну), 

практична відсутність алергії, довгий термін зберігання, широка 

доступність дешевих ампул з доволі концентрованими розчинами. 

Недоліки: наявність ампул з різними концентраціями (2% й 10%) 

може призводити до помилкового введення надто великих доз; та й 

навіть помірні дози лідокаїну можуть спричиняти серйозну 

брадикардію з вторинним падінням артеріального тиску. Оптимальна 

(тобто найкраща) для інфільтраційної анестезії концентрація – 0,25%. 

Максимальна доза – 500 мг (200 мл 0,25% розчину).  

 
Таблиця 2 

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ ЛІДОКАЇНУ ДЛЯ ІНФІЛЬТРАЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

 з ампул по 40 мг (2% – 2 мл) 

Об'єм 2%-ного лідокаїну Об'єм фізрозчину Готовий розчин лідокаїну 

2 мл (1 ампула) 2 мл 1% – 4 мл 

2 мл (1 ампула) 6 мл 0,5% – 8 мл 

2 мл (1 ампула) 14 мл 0,25% – 16 мл 

4 мл (2 ампули) 28 мл 0,25% – 32 мл 

6 мл (3 ампули) 42 мл 0,25% – 48 мл 

8 мл (4 ампули) 56 мл 0,25% – 64 мл 

10 мл (5 ампул) 70 мл 0,25% – 80 мл 

20 мл (10 ампул) 140 мл 0,25% – 160 мл 

Примітка: жирним шрифтом виділені найзручніші пропорції для приготування 0,5% 
розчину в 10-грамовому шприці (набравши 2 мл лідокаїну, “дотягти” фізрозчин до 8 мл) 

і 0,25% розчину в 20-грамовому шприці (набравши 2 мл лідокаїну, “дотягти” фізрозчин 

до 16 мл). 

 

Рядок, виділений у Таблиці 3 жирним шрифтом, показує, що з 

10%-ного лідокаїну зручно готувати без баночки, прямо у шприці, 

лише 1%-ний розчин (для введення до суглоба або блокади великих 

нервів). Для інфільтраційної ж анестезії без баночки готувати розчин 

(0,25%) буде незручно. 
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Таблиця 3 

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ ЛІДОКАЇНУ ДЛЯ ІНФІЛЬТРАЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

 з ампул по 200 мг (10% – 2 мл) 

Об'єм 10%-ного лідокаїну Об'єм фізрозчину Готовий розчин лідокаїну 

2 мл (1 ампула) 18 мл 1% – 20 мл 

2 мл (1 ампула) 38 мл 0,5% – 40 мл 

2 мл (1 ампула) 78 мл 0,25% – 80 мл 

4 мл (2 ампули) 156 мл 0,25% – 160 мл 

Примітка: жирним шрифтом виділені найзручніші пропорції для приготування 1% 

розчину (для блокади нервів або інтраартикулярного введення) у 20-грамовому шприці 

(набравши 2 мл лідокаїну, “дотягти” фізрозчин до 20 мл). Як видно з таблиці, 0,25% 

розчин для інфільтраційної анестезії зручніше готувати в баночці. 

 

Бупівакаїн (Bupivacaine, Marcaine, Маркаїн, Анекаїн) навіть у 

розвинених країнах (де він доступний вже давно) застосовують для 

інфільтраційної місцевої анестезії значно рідше, ніж лідокаїн, і лише 

тоді, коли потрібна тривала дія – наприклад, для інфільтрації країв 

рани наприкінці операції. Перевага – тривала дія – використовується 

більше при регіональній анестезії. Недоліки: повільний початок дії, 

тяжкий перебіг інтоксикації при перевищенні рекомендованих доз або 

внутрішньосудинному потраплянні (реанімація при інтоксикації 

бупівакаїном буває тяжкою і невдячною). Оптимальна (найбільш 

безпечна) для інфільтраційної анестезії концентрація – 0,125%. 

Максимальна доза – 250 мг (200 мл 0,125% розчину).  
Таблиця 4 

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ БУПІВАКАЇНУ ДЛЯ ІНФІЛЬТРАЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

 із флаконів по 100 мг (0,5% – 20 мл) 

Об'єм 0,5% бупівакаїну Об'єм фізрозчину Готовий розчин бупівакаїну 

20 мл (1 флакон) 20 мл 0,25% – 40 мл 

20 мл (1 флакон) 60 мл 0,125% – 80 мл 

40 мл (2 флакони) 120 мл 0,125% – 160 мл 

 

Додавання адреналіну 
Путем огромного опыта Браун убедился, что можно без всякого риска впрыскивать 

даже 250 мл 0,5% раствора новокаина с незначительной примесью адреналина… 
В.Ф.Войно-Ясенецкий, 1956; с.601 

Додавання слідів адреналіну – не більше однієї краплі на 10 мл 

розчину місцевого анестетика, до того ж загальна доза адреналіну не 

може перевищувати 0,5 мг (тобто півампули) – дозволяє зробити 

інфільтраційну анестезію тривалішою й безпечнішою. І так часто 

робили в часи, коли місцева анестезія була єдиним доступним методом 

знеболювання, і доводилося застосовувати великі об'єми новокаїну. 

Зараз адреналін додають переважно при регіональній анестезії – 

переваги, недоліки й особливості його застосування описані у 

відповідних частинах (III – V) нашої книжки. 
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ТЕХНІКА ІНФІЛЬТРАЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
Во избежание излишних болезненных уколов инъекции следует 

производить из возможно меньшего числа пунктов, из которых 

длинная игла проводится в разных направлениях. Эти места 
вколов анестезируются предварительно путем образования 

кожного волдыря. Для этой цели возможно тонкая и острая 

игла  вкалывается в толщу кожи, в очень косвенном 
направлении (почти параллельно поверхности кожи)… 

В.Ф.Войно-Ясенецкий, 1956; с.603 

Інтрадермальний (внутрішньошкірний) пухирець, або ж 

“ґудзик”, як звуть діти пробу Манту, що 

виконується так само, але не з анестетиком, а 

з туберкуліном – роблять кількома краплями 

розчину, введеного до епідермісу крізь 

найтоншу голку, вколену майже паралельно 

шкірі (Малюнок 2). Епідерміс тут  набрякає, а 

в місцях виходу волосків лишаються ямки, як 

на шкурці цитрусових – звідси французька 

назва: peau d‟orange – шкурка апельсина. У 

нас її звуть “лимонною шкуркою”, вона 

миттєво стає анестезованою, тому дуже 

корисна для безболісного проведення крізь неї 

товстіших, довших і навіть тупих голок.  

 

Довша “лимонна шкурка” по 

лінії майбутнього розрізу або по межі області анестезії як раз і 

робиться довшою голкою крізь попередньо зроблений пухирець 

(Малюнки 3 й 4).  

 

Мал.2. Створення “ґудзика”. 

Мал.3. Схема інфільтраційної місцевої анестезії. 
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Ромб Гакенбруха, що обмежує майбутнє операційне поле на 

шкірі, утворюється внутрішньошкірною й підшкірною інфільтрацією 

під час просування довгої голки лише 

крізь два проколи в місцях 

попередньо зроблених “ґудзиків” 

(Малюнок 4, а також Малюнок 3: 
штрихові стрілки попід поверхнею 

шкіри).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інфільтраційно-обласна анестезія, або ж “блокада поля” 
Широкое применение в технике местной анестезии имеет вторая 

форма ее, при которой прерывается проводимость мелких конечных 

разветвлений нервов, а не самых стволов их. Это тот прием, который 
Браун называет Umspritzung des Operationsfeldes (впрыскивание по 

окружности поля операции), а Г.Дани – l‟anesthésie régionale diffuse 
(диффузная областная анестезия). Более подходящим мне кажется 

название «инфильтрационно-областная анестезия»… 

 В.Ф.Войно-Ясенецкий, 1956; с.600 

Якщо не обмежувати ромб Гакенбруха шкірою, а утворити 

вздовж кожної його 

сторони “стіну анестезії” 

аж до кісток (Малюнки 3 й 
5), можна оперувати на 

більшій глибині. При 

цьому можна уникнути 

надмірного “накачування” 

анестетика в операційному полі (з 

можливою деформацією анатомічних 

співвідношень), а також обійтися 

меншою кількістю місцевого 

анестетика. Французька й німецька 

назви такої методики наведені в 

Мал.4. Ромб Гакенбруха, утворений 
інфільтрацією за допомогою довгої 

голки, проведеної у напрямі стрілок 

крізь “ґудзики” 1 і 2 навпроти кінців 

майбутнього розрізу.  

Мал.5. «Стіна анестезії», утворена 

інфільтрацією крізь «ґудзики» 1 і 2. 

Інфільтрацію виконують спершу – 

перпендикулярно (аж до кістки), 
потім – косо, наприкінці – попід 

шкірою. 
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епіграфі, а в сучасній англомовній літературі її звуть “wall of 

anesthesia” – “стіна анестезії” або “field block” – “блокада поля”. 

При цьому анестезуються не тільки й не стільки чутливі нервові 

закінчення, а переважно – тоненькі нервові гілочки. Тобто це – вже не 

просто інфільтраційна анестезія, а щось між інфільтраційною й 

обласною (регіональною) анестезією. 

Якщо зона операції обмежена м'якими тканинами, “блокаду 

поля” здійснюють у формі піраміди (Малюнок 6). 

 

 

 

 

“Блокада поля” в ортопедії, при операціях на кінцівках, 

може мати свої особливості. Оскільки поворотних нервів, як, 

наприклад, Nervus laryngeus recurrens, на кінцівках не буває, тут 

Мал.6. «Блокада поля» у формі піраміди. 1, 2, 3 й 4 – місця введення голки крізь 

«ґудзики», 5 – вершина піраміди в глибині м'яких тканин. Розчин місцевого 
анестетика вводиться вздовж граней піраміди (як показують стрілки й цифри), 

спершу – в глибину, наприкінці – під шкіру. 
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вистачає “стін анестезії” лише з трьох сторін, у формі букви П 

(Малюнки 7 і 8).  

 

 
 

 

 

Четверту, дистальну, сторону “стіною анестезії” захищати не 

треба, бо звідтіля нерви до операційного поля не заходять. 

 

 

 

Очікування ефекту 
По окончании инъекции надо выждать наступления анестезии 

 в течение 5-10 минут при инфильтрационно-областном способе 

 и 15-30 минут – при чисто областной анестезии; 
 это время употребляют на дезинфекцию рук, кожи больного 

 и прочие приготовления к операции.  

 В.Ф.Войно-Ясенецкий, 1956; с.604 

Наведені в епіграфі рекомендації стосуються новокаїну. З 

лідокаїном анестезія настає швидше, однак миттєво вона настає лише в 

Мал.7. Інфільтраційна блокада операційного поля на тильній поверхні передпліччя 
(зліва, біля ліктя), що може бути продовженою на зап'ястя й кисть (справа). Точки – 

місця внутрішньошкірних «ґудзиків», крізь які проводиться інфільтрація довгою 

голкою в напрямі штрихових ліній. Дистальні сторони прямокутників не 

інфільтруються. 

Мал.8. “Блокада поля” для поверхневих операцій біля ліктя (наприклад, на Bursa 
olecrani). Інфільтрація виконується крізь “ґудзики” 1 і 2 в напрямах 3 й 4, потім – поміж 

“ґудзиками” 1 і 2. 



 27 

інтрадермальному “гудзикові”, для глибшого (анатомічно) знеболення 

потрібні кілька хвилин. 

 

 

АНЕСТЕЗІЯ ГЕМАТОМИ МІЖ УЛАМКАМИ КІСТКИ   
Метод не гарантує повної аналгезії, однак може застосовуватись 

 при масових ураженнях і при відсутності анестезіологічного забезпечення. 

R.S.Atkinson et al., 1981; p.248 

Цей метод може застосовуватись травматологом після точного 

визначення місця перелому (бажано – рентгенологічного). Голка 

вводиться до гематоми між уламками. Обов'язковий доказ правильного 

положення голки – аспірація крові з гематоми. Найкращий місцевий 

анестетик – лідокаїн. Для ефективного знеболювання потрібна доволі 

велика (й доволі небезпечна) концентрація: 1,5% – 2%. Адреналін до 

місцевого анестетика не додають, щоб уникнути його загальних 

ефектів. Значний об'єм – 10-20 мл при переломах передпліччя, 20-30 

мл при переломах стегна – є досить небезпечним щодо можливої 

інтоксикації. До того ж, і аналгезія не буде ідеальною, і не буде 

релаксації, так потрібної для репозиції уламків.  

Початок аналгезії (з лідокаїном) – за 10 хвилин, тривалість – 

2-3 години.  

Найбільш вдалим таке знеболювання буває при свіжих 

переломах, особливо – дрібніших кісток. 

 

 

ІНТРААРТИКУЛЯРНА МІСЦЕВА АНЕСТЕЗІЯ 

Інтраартикулярну, або 

ж інтракапсулярну, анестезію 

шляхом уведення місцевого 

анестетика до синовіальної 

порожнини суглобової 

капсули, найбільш часто 

виконують на плечовому 

(Малюнок 9) або колінному 

(Малюнок 10) суглобі. 

 

 

Показання: хірургічні – для вправлення вивиху в плечовому 

чи колінному суглобі, лікувальні – знеболювання при травмі чи 

гострому бурситі.  

 

 

Мал.9. Інтракапсулярна анестезія плечового 

суглоба 
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Переваги – простота й безпечність. 

Недоліки: (1) хоч досягається 

надійне знеболення капсули суглоба, через 

відсутність релаксації м'язів умови для 

репозиції можуть бути гіршими; (2) введені до 

суглоба місцеві анестетики сприяють 

хондролізу [H.J.Braun et al., 2012]. 

 

Техніка. Доступи до суглобової 

капсули можуть бути різними, залежно від 

типу дислокації. Головне – щоб у цьому місці 

голка не зустрічала кісткових перешкод 

(Малюнки 9 і 10). Після утворення інтрадермальної “лимонної 

шкурки”, голка довжиною 5 см, приєднана до шприца, наполовину 

заповненого місцевим анестетиком, 

просувається до синовіальної мембрани. При 

цьому невеличкі порції анестетика вводяться 

на шляху просування голки. Одночасно робляться спроби аспірації. 

Коли при такій спробі до шприца надходить синовіальна рідина – Ви 

досягли мети. Після аспірації якомога більшої кількості синовіальної 

рідини (після травми вона може бути забарвлена кров'ю) вводять 

розчин місцевого анестетика. 

Місцеві анестетики при цьому застосовуються в більших 

концентраціях, ніж для інфільтраційної анестезії (Таблиця 5). 

 
Таблиця 5 

КОНЦЕНТРАЦІЇ Й ОБ'ЄМИ МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ  

ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ДО СУГЛОБА 

Анестетик  Концентрація  Об'єм Початок дії Тривалість дії 

Новокаїн  1 – 2 % 20 – 50 мл 5 – 20 хв 1 – 1½ години 

Дикаїн  0,15 – 0,25 % 20 – 50 мл 10 – 30 хв 3½ – 6 годин 

Лідокаїн  1 % 20 – 50 мл 5 – 20 хв 1 – 3 години 

 

 

 

УСКЛАДНЕННЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
Иногда развиваются аллергические реакции, такие как сыпь, астма, 

 анафилактический шок. В стоматологии эти «реакции» 

 в основном бывают результатом страха больного, но не аллергии. 

Д.Р.Лоуренс, П.Н.Бенитт, 1991; т.2, с.271. 

Місцева анестезія, мабуть, є найбільш безпечною з усіх видів 

анестезії. Але й при ній трапляються ускладнення, навіть смертельні. 

Нерідко тривожні скарги й прояви (навіть з непритомністю й корчами) 

Мал.10. Інтракапсулярна 

анестезія колінного суглоба 
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з'являються також від страху, нерідко – ще до виконання анестезії. 

Перша допомога тоді – укладання пацієнта, бажано також дещо 

підвести його ноги. Щоб Ваш пацієнт не знепритомнів “із переляку”, 

дуже бажано покласти його на перев'язочний стіл перед виконанням 

місцевої анестезії. Але розглядати страх як причину непритомності або 

погіршення самопочуття слід в останню чергу, лише після виключення 

можливої алергічної або токсичної реакції. 

Якщо стан пацієнта був задовільним до введення місцевого 

анестетика, а після його введення – значно погіршився, можливі дві 

причини. Або ця реакція – токсична (через неправильну дозу чи 

неправильне місце введення), або – алергічна (“неправильний” 

пацієнт). Усі ми підсвідомо не хочемо бути винними, тим більше – 

розповідаючи молодшим колегам про свій досвід боротьби з тяжкими 

ускладненнями. Можливо, цим пояснюється велика частота 

анафілаксій і відсутність інтоксикацій в оповіданнях ветеранів. І, 

мабуть, тому при таких ускладненнях молоді лікарі думають перш за 

все про алергію на місцевий анестетик. Хоч у першу чергу слід 

подумати – чи це не інтоксикація?  

 

АЛЕРГІЯ  
Существуют рутинные тесты для выявления аллергии 

 или непереносимости до введения местных анестетиков.  
Их проведение требует дополнительного времени, 

 и их клиническая ценность вызывает сомнения.  

Сообщается о случае, когда после отрицательной реакции на аметокаин 
 в виде лепешки последующее (через 30 мин) орошение им (в виде аэрозоля) 

 гортани привело к развитию коллапса и смерти в течение 3 мин. 

Д.Р.Лоуренс, П.Н.Бенитт, 1991; т.2, с.271. 

Алергічні реакції на місцевий анестетик бувають різними за 

тяжкістю: від звичайної висипки на шкірі до набряку Квінке або 

анафілактичного шоку – обидва ці ускладнення можуть призвести до 

смерті. Для профілактики слід завжди спитати пацієнта про алергію 

на ліки (усі тести – ненадійні, див. епіграф). Найперші прояви – 

бронхоспазм (скарги на задуху, утруднений видих зі свистом) або 

набряк шкіри. Лікування алергічних ускладнень описане в Частині ІІІ 

(“БЛОКАДИ НЕРВІВ”). 

 

Шкірні проби на місцеві анестетики 
Обычные кожные тесты диагностически ценны при контактном дерматите, 

 но при других аллергических заболеваниях они не информативны, 

 небезопасны и могут спровоцировать анафилактический шок. 
Д.Р.Лоуренс, П.Н.Бенитт, 1991; т.1, с.294. 

У деяких книгах часів СРСР є рекомендації виконувати шкірні 

проби при найменшій підозрі на наявність алергії до місцевих 
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анестетиків. За сучасними поглядами, такі проби є й ненадійними, й 

небезпечними (див. епіграф). І не лише з місцевими анестетиками, бо 

проби з рентгенконтрастними препаратами можуть алергізувати 

пацієнта до тих препаратів [Н.И.Хвисюк и соавт., 1981]. Детальніше 

це питання розглядається в Частині ІІІ (“БЛОКАДИ НЕРВІВ”). А тут 

ще раз нагадуємо: збирайте анамнез! Практично не існує дорослих 

людей, яким хоч раз у житті не вводили б місцеві анестетики в 

стоматологічному кабінеті або не вводили антибіотики на новокаїні. 

Приклади запитань та інтерпретації типових відповідей також наведені 

в Частині ІІІ (“БЛОКАДИ НЕРВІВ”). 

 

ІНТОКСИКАЦІЯ  

У сучасних умовах надлишку анестезіологічних кадрів 

інфільтраційну місцеву анестезію застосовують переважно при 

невеликих операціях і маніпуляціях, для яких вистачає невеликих 

об'ємів розчину місцевого анестетика. Ризик інтоксикації з такими 

об'ємами, при правильному (!) виконанні, є незначним.  

З цієї причини, прояви, лікування й профілактика інтоксикації 

місцевими анестетиками детально описані в Частині ІІІ, присвяченій 

блокадам нервів, при яких і концентрації застосовують у кілька разів 

більші, і легко можна ввести розчин до великих судин, що 

супроводжують більшість нервів. 

Але вірогідність інтоксикації при інфільтраційній місцевій 

анестезії можна вважати мізерною лише при правильному її виконанні. 

Одна з найпоширеніших помилок – застосування неправильної 

концентрації – зустрічається передусім при використанні лідокаїну, 

який продукують у концентраціях 2% (годиться для епідуральної 

анестезії, а для блокад нервів треба розвести вдвічі, для 

інфільтраційної анестезії – у вісім разів) і 10% (як концентрат для 

розведення у великих флаконах для інфузії кардіологічним хворим). 

Помилка з концентрацією може призвести до перевищення 

максимально припустимих доз, наведених у спрощеній Таблиці 6. 

Зверніть увагу, що максимальна доза кожного наступного анестетика – 

вдвічі менша, ніж попереднього. 

 
Таблиця 6 

СПРОЩЕНА ТАБЛИЧКА МАКСИМАЛЬНИХ ДОЗ  

МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 
[скорочено, з: M.F.Mulroy, 1996] 

Тривалість дії  Місцевий анестетик  Максимальна доза 

Коротка  Новокаїн  1000 мг 

Середня  Лідокаїн  500 мг 
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Довга  Бупівакаїн (Анекаїн) 250 мг 

 

Тобто, чим потужніший анестетик – тим менша максимальна 

припустима доза. 

 

Не женіться за великими концентраціями! 
Въ старину живали дѣды 

Веселѣй своихъ внучатъ: 

Какъ простую пили воду, 

Медъ и крѣпкое вино. 

Веселились, потѣшались, 

Пировали круглый годъ. 

Вотъ какъ жили при Аскольдѣ 

Наши дѣды и отцы. 

М.Н.Загоскинъ, 1835 

Як видно з епіграфа, наші пращури досягали бажаного ефекту 

рідинами низької концентрації. У ХХ сторіччі це підтверджувалося 

рекомендацією: “Вместо водки пейте пиво – вы поправитесь на 

диво!” Хибна практика застосування підвищених концентрацій для 

надійнішої анестезії має менше переваг, ніж недоліків. Так, дифузія до 

нервових волокон і закінчень буде швидшою (прискориться початок 

анестезії). Але дифузія буде швидшою й до кровоносних судин, через 

що різко зросте ризик загальної інтоксикації. З цієї причини 

максимальна припустима доза (у міліграмах) при високій концентрації 

буде меншою, ніж при низькій. 

Застосовуючи ж рекомендовані – безпечні – концентрації, 

можна безпечно вводити доволі великі об'єми, як видно з Таблиці 7. 

 
Таблиця 7 

СПРОЩЕНА ТАБЛИЧКА МАКСИМАЛЬНИХ ОБ'ЄМІВ  
СЛАБКИХ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ІНФІЛЬТРАЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

Тривалість дії  Місцевий анестетик  Максимальна доза 

Коротка  Новокаїн  1000 мг 
(0,5% – 200 мл) 

Середня  Лідокаїн  500 мг 

(0,25% – 200 мл) 

Довга  Бупівакаїн (Анекаїн) 250 мг 
(0,125% – 200 мл) 

 

Зверніть увагу (Таблиця 7), що рекомендована доза кожного 

наступного анестетика – вдвічі менша, ніж попереднього. Тоді 

максимальний припустимий об'єм усіх трьох анестетиків буде 

однаковим – 200 мл.  
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ВНУТРІШНЬОВЕННА РЕГІОНАЛЬНА 
АНЕСТЕЗІЯ 

Внутрішньовенна регіональна анестезія кінцівок 

 є однією з найпростіших і найстаріших методик. 
M.F.Mulroy, 1996; p.181 

Внутрішньовенна регіональна анестезія [англ.: intravenous 

regional anesthesia, IVRA, Bier's block, Bier block] – це зовсім простий, 

але не зовсім безпечний метод знеболення знекровленої ділянки 

кінцівки (переважно – верхньої), шляхом уведення місцевого 

анестетика до вени, в умовах припинення припливу крові 

артеріальним джгутом або манжеткою. 

 

ІСТОРІЯ 
Нема нічого нового під сонцем. 

Як є щось, про що кажуть: “Глянь: ось нове!” – 
 то воно вже давно було у віках, які були перед нами. 

Еклезіаст 1: 9-10. 

Видатний німецький хірург Август Бір (August Karl Gustaw 

Bier, 1861–1949), який, бувши у місті Кіль асистентом професора фон 

Есмарха, винайшов спінальну анестезію, швидко в ній розчарувався. У 

1908 році, вже ставши професором хірургії у Берліні, він запропонував 

новий спосіб знеболювання операцій на кінцівках [A.Bier, 1908].  

 

 

 

Оригінальний спосіб Біра полягав у накладанні двох джгутів – 

вище й нижче зони планованої операції (Малюнки 11 і 12) і введенні 

до вени на обмеженому тими джгутами сегменті 0,5% розчину 

новокаїну. При цьому анестезія між джгутами (Бір назвав її прямою) 

Мал.11. Стара методика Біра (із джгутами вище й нижче місця ін'єкції) для верхньої 

кінцівки. 
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починалася за кілька хвилин, а нижче дистального джгута (Бір назвав 

її непрямою) – лише хвилин за п'ятнадцять.  

 

 

Для надійнішої анестезії до накладання джгутів кінцівка 

знекровлювалася шляхом її підведення догори й обмотування 

еластичним бинтом від дистального кінця до місця наступного 

накладання проксимального джгута. Потім накладався дистальний 

джгут і розрізалася шкіра понад веною. Вена бралася на дві лігатури: 

проксимальна зав'язувалася, а до дистальної частини вени вводилася 

товста голка із зарубками, понад якими зав'язувалася друга лігатура 

(Малюнок 13).  

 
Недоліками способу Біра були значна тривалість виконання й 

відсутність післяопераційного знеболення (останній недолік мають і 

всі сучасні способи внутрішньовенної регіональної анестезії). Через 

це, після винайдення способів анестезії плечового сплетення та блокад 

нервів нижньої кінцівки, спосіб Біра надовго втратив популярність. 

Мал.12. Стара методика Біра (із джгутами вище й нижче місця ін'єкції) для нижньої 

кінцівки. 

Мал.13. Венозний доступ 

(венесекція) при старому 

методі Біра. 
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Лише після винайдення лідокаїну, який забезпечував значно 

швидшу й надійнішу анестезію, цей спосіб відродив новозеландський 

анестезіолог Холмс, який на той час працював у Великій Британії, в 

Оксфорді [C.McK.Holmes, 1963]. Окрім застосування лідокаїну, Холмс 

замість двох джгутів почав застосовувати одну (проксимальну) 

манжетку для вимірювання артеріального тиску (Малюнок 14). Ця 

манжетка спершу використовується для вимірювання вихідного АТ, 

потім – для розширення вени перед венепункцією пластиковою 

канюлею або “метеликом” якомога дистальніше (на відміну від Біра, 

який робив венесекцію біля проксимального джгута), а потім – після 

спускання манжетки та знекровлення кінцівки – знову накачується до 

тиску, значно більшого за артеріальний, до кінця операції. Тобто, 

слідом за лондонським Шерлоком Холмсом, Холмс із Нової Зеландії 

міг вигукнути: “Елементарно, Ватсон!” 

Саме через просте й легке виконання ця методика в 1960-х 

роках набула на Заході широкої популярності не лише серед 

анестезіологів, а й серед хірургів і сімейних лікарів. Але почалися 

тяжкі ускладнення, серед них – і смертельні (див. підрозділ 

“Ускладнення”), через що вимоги до виконання цього виду анестезії 

стали складнішими й жорсткішими (див. підрозділи “Оснащення” та 

“Техніка”). 

В СРСР, незважаючи на ряд наукових праць на цю тему 

[Я.С.Гискин, 1946; Л.Э.Шафира, 1946; Б.Я.Рывлин, 1947; Ю.Ф.Исаков, 

1960], внутрішньовенна регіональна анестезія, як і за кордоном, 

поступово зазнавала забуття. Закордонний “бум” після відновлення її 

Мал.14. Методика внутрішньовенної регіональної анестезії за Холмсом. 
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Холмсом призвів і в нас до спроб застосувати його метод з манжеткою, 

але низька якість наших манжеток призводила до “прориву” місцевого 

анестетика до кровообігу, з інтоксикаційними ускладненнями. До того 

ж, вітчизняного лідокаїну в СРСР не було, а закордонний (угорський) 

був “дефіцитним” – старше покоління наших анестезіологів знає, що 

це таке. 

У сучасній Україні вітчизняний лідокаїн є не менш 

доступним, ніж новокаїн. Легше стало і з якісними манжетками. Зараз 

де-не-де почали застосовувати внутрішньовенну регіональну анестезію 

лідокаїном, чи то з манжеткою, чи то зі джгутом Есмарха. Поширення 

приватної або напівприватної амбулаторної хірургії сприяє ширшому 

застосуванню такого легкого й начебто безпечного методу. Але, щоб 

не повторювати помилок закордонних колег, нам треба знати всі 

перестороги, до яких вони прийшли після катастрофічних ускладнень. 

Саме запобігання таким помилкам і є метою цієї історичної довідки 

(див. епіграф). 

 

МЕХАНІЗМ ДІЇ 
Метод використовує судинне русло для доставки анестетика 

 як до нервових закінчень, так і до нервових стовбурів. 

A.Bier, 1908 

Одним із головних факторів у механізмі дії місцевого 

анестетика, уведеного до вени в умовах артеріальної оклюзії, є його 

дифузія до нервових стовбурів (Малюнок 15).  

 

 

Мал.15. Два шляхи проникнення місцевого анестетика до нервових стовбурів. 
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Анестетик проникає до них двома шляхами. Доволі швидко, 

дифундуючи з вен до артерій, крізь артеріальні гілочки, які входять до 

середини нерва, місцевий анестетик блокує глибокі пучки нервових 

волокон, що йдуть до дистальних відділів кінцівки (до пальців). А до 

поверхневих пучків, що іннервують проксимальні відділи кінцівки, він 

потрапляє пізніше – шляхом дифузії як із глибоких пучків, так і ззовні 

нерва, оточеного доволі щільними оболонками периневрія й 

ендоневрія (Малюнок 15). Саме цим пояснюють нерідке явище, коли 

ефект внутрішньовенної регіональної анестезії спершу настає в 

пальцях, а до ліктя доходить в останню чергу.  

Нерідко впадає в очі, 

що першим анестезується 

серединний нерв [Nervus 

medianus], потім – ліктьовий 

[Nervus ulnaris], а вже 

останнім – променевий 

[Nervus radialis].  Це 

пояснюють наявністю 

великих вен навколо 

серединного й ліктьового 

нервів і відсутністю – 

поблизу променевого 

(Малюнок 16).  

Про те, що безпосереднє блокування чуттєвих нервових 

закінчень теж відіграє роль у механізмі внутрішньовенної 

регіональної анестезії, свідчать випадки, коли анестезія була гарною 

всюди, окрім пальця, на якому кровообіг був порушений. 

Ішемія нервів не відіграє значної ролі в механізмі блокади 

Біра.  

 

ПЕРЕВАГИ 
Anyone who isn't confused doesn't really understand the situation. 

Кожен, хто не стурбований, просто не розуміє ситуації.  
Edward R. Murrow  

1. Легкість виконання, щодо якої внутрішньовенна регіональна 

анестезія не має конкурентів серед інших методів. Треба лише вміти 

забезпечити венозний доступ – а він потрібен при будь-якій 

регіональній анестезії. Але саме ця видима легкість є дуже 

підступною. Дехто може подумати, що можна самому (або удвох із 

будь-якою медсестрою) забезпечити таку анестезію, а потім – 

спокійно оперувати. Саме така практика призводила до тяжких 

ускладнень, у тому числі – смертельних. 

Мал.16. Більша васкуляризація серединного й 

ліктьового нервів і менша – променевого. 
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2. Надійність ефекту (при правильному виконанні) сягає 96-100%, 

що значно вище, ніж при блокаді плечового сплетення. 

3. Безпечність полягає в тому, що головне ускладнення лише одне – 

тяжка інтоксикація, та й то при порушенні правил виконання й 

моніторингу. Решта методів регіональної анестезії має значно 

більший список можливих ускладнень. 

4. Керована зона анестезії – вона обмежена місцем розміщення 

джгута чи манжетки. Якщо операція обмежена кистю чи ступнею – 

джгут чи манжетку накладають, відповідно, на передпліччя чи понад 

щиколотками, і тоді вистачить значно меншої дози анестетика. 

5. Швидкий початок анестезії – як правило, за 5-10 хвилин. 

6. Гарна релаксація м'язів, що полегшує репозицію переломів. 

7. Артеріальний джгут (або манжетка) забезпечує мінімальну 

крововтрату й безкровне операційне поле. 

8. Керована тривалість анестезії – вона залежить не від місцевого 

анестетика, а від тривалості оклюзії артерій манжеткою чи джгутом. 

9. Швидке зникнення анестезії після зняття джгута чи манжетки – 

не лише недолік, а й перевага, бо, по-перше, після репозиції перелому 

кістки можна одразу ж оцінити функцію прилеглих до тієї кістки 

нервів, по-друге, можна одразу ж відпустити пацієнта додому, не 

боячись, що він ненароком ушкодить або обпече анестезовану 

кінцівку. 

 

НЕДОЛІКИ 
Внутрішньовенна регіональна анестезія 

 потрібна тому, хто не володіє регіональною анестезією. 

Анестезіологічний фольклор 

1. Необхідність джгута чи манжетки, по-перше, не дозволяє 

застосувати внутрішньовенну регіональну анестезію для операцій 

вище ліктя чи коліна, по-друге, не дозволяє послабити джгут для 

контролю гемостазу, по-третє, є причиною турнікетного болю й (по-

четверте) парезів нервів при надто тривалому стисканні кінцівки 

джгутом чи манжеткою. 

2. Не завжди можливо добре знекровити кінцівку намотаним на неї 

еластичним бинтом (наприклад, при травмах). Утім, тоді можна 

обійтися лише підведенням кінцівки догори на 2-3 хвилини. 

3. Не завжди буває безкровне поле операції: якщо джгут лежить на 

передпліччі, судини на кисті можуть поступово розширюватися. 

Утім, цьому може запобігти додатковий артеріальний джгут на плечі. 

4. Турнікетний біль від стискання кінцівки джгутом чи манжеткою з 

часом стає все сильнішим, а потім – зовсім нестерпним. Методи його 

усунення (див. підрозділ “Турнікетний біль” розділу “ТЕХНІКА”) 
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мають свої недоліки. До того ж, чим довше лежить джгут, тим 

вірогіднішим буде не лише біль, а й парез нервів. Саме через це 

внутрішньовенна регіональна анестезія є показаною для нетривалих 

операцій. 

5. Погіршення перфузії враженої кінцівки – на відміну від 

поліпшення, притаманного іншим методам регіональної анестезії. 

Можливо, через це “батько” внутрішньовенної регіональної анестезії 

Август Бір вважав її абсолютно протипоказаною при гангренозних 

процесах в оперованій кінцівці, у тому числі – при діабетичній або 

старечій (атеросклеротичній) гангрені. 

6. Значний риск загальних токсичних реакцій – як лід час, так і після 

операції, тим більший, чим більша введена доза місцевого 

анестетика. Через це внутрішньовенну регіональну анестезію дуже 

рідко застосовують для знеболювання всієї нижньої кінцівки (із 

джгутом на стегні), що потребує аж надто великих і небезпечних доз. 

Винятком є ампутація, при якій більшість місцевого анестетика 

“відрізається” разом із ногою. 

7. Відсутність післяопераційної аналгезії та релаксації – на відміну 

від інших методів регіональної анестезії. Через це, одразу ж після 

травматичних операцій доводиться призначати ін'єкції анальгетиків, 

навіть опіоїдних.  

8. Позірна легкість виконання внутрішньовенної регіональної 

анестезії робить її “недурнестійкою”, спокушаючи до її застосування 

в примітивних умовах, із можливими фатальними наслідками (див. 

розділ “Ускладнення”). 

 

 

ПОКАЗАННЯ 
I'm a regular user of IV (Bier) blocks for a wide variety of hand and forearm operations. 

Я регулярно застосовую в/в блоки для різних операцій на кисті й передпліччі. 

 Alan Tallmeister, 2001 

Нетривалі операції на дистальних відділах, переважно, 

верхньої кінцівки. 

На нижній кінцівці потрібні значно більші об'єми розчину 

місцевого анестетика, а оклюзії артерій важче досягти, через більш 

масивні м'язи. З цих двох причин, внутрішньовенну регіональну 

анестезію на нижніх кінцівках використовують значно менше. 

Хоч анестезія окістя [лат., англ.: periosteum; рос.: 

надкостница] – не така глибока, як при інших методах регіональної 

анестезії, внутрішньовенну регіональну анестезію успішно 

застосовують для репозиції простих переломів. 
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ПРОТИПОКАЗАННЯ 
1. Будь-які стани, при яких протипоказане тривале накладання 

джгута (флегмона, тяжкі судинні хвороби, серповидно-клітинна 

аномалія еритроцитів, тощо). 

2. Алергія до місцевих анестетиків. 

3. Атріо-вентрикулярна блокада – навіть мала кількість місцевого 

анестетика, що потрапить до загального кровообігу, може поглибити 

цю блокаду або навіть призвести до зупинки серця. 

 

 

ОСНАЩЕННЯ 
Nothing is as easy as it looks.  

Усе не так просто, як здається. 
Перший закон Мерфі 

Власне, для внутрішньовенної регіональної анестезії потрібне 

мінімальне оснащення. Але, через можливість такого небезпечного 

ускладнення, як інтоксикація, треба працювати у відповідно оснащеній  

операційній або маніпуляційній. 

 

ШПРИЦИ 

У розвинених країнах для внутрішньовенної регіональної 

анестезії переважно використовують 50-грамові одноразові шприци. У 

нас вони – не дуже доступні, тому наші анестезіологи обходяться 

парою менших шприців (краще – 20-грамових). У них можна зарані й 

розвести лідокаїн до потрібної концентрації – 0,5%. 

Якщо потрібен великий об'єм (для нижньої кінцівки), лідокаїн 

можна розвести у стерилізованій майонезній баночці. 

  

ГОЛКА, КАНЮЛЯ ЧИ “МЕТЕЛИК”? 

Проста внутрішньовенна голка може бути єдиним, що у Вас 

є. Тоді “підколюватися” до вени доведеться вже після знекровлення 

кінцівки й тугого накладання артеріального джгута. Нашим лікарям і 

медсестрам це вдається. Але після введення анестетика голку 

доводиться виймати, так що продовжити або підсилити анестезію вже 

не вдасться. 

Одноразова внутрішньовенна канюля (Venflon тощо) може 

бути введена до вени до знекровлення кінцівки (а це – значно легше). 

Потім крізь неї можна ввести мінімальну дозу анестетика (для 

верхньої кінцівки – 40 мл), якщо за 5 хвилин не буде гарної анестезії – 

можна додати ще. До того ж, таку канюлю можна лишити у вені до 

кінця операції – тоді, при потребі, можна бути продовжити анестезію. 

Якщо Ви впевнені, що операція не затягнеться, канюлю можна 
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вийняти (щоб не заважала хірургові) і нею ж забезпечити надійний 

венозний доступ на здоровій руці. 

“Метелик”  малого діаметра – G23 або G21 (Малюнки 9 і 10) 

– значно дешевший за канюлю й мало поступається надійністю. Його 

так само вводять ще до знекровлення кінцівки. І, якщо він більше не 

потрібен під час операції, ним же можна “підколотися” до вени на 

здоровій руці (на випадок ускладнень або потреби седації). 

 

МАНЖЕТКА ЧИ ДЖГУТ? 

 

У розвинених країнах із 1960-х років для внутрішньовенної 

регіональної анестезії використовують не джгут, а надувну манжетку. 

Вона має надійно застібатися (не на “липучку”) і бути абсолютно 

герметичною. Манометр має бути надійним (тобто правильно 

показувати тиск), для чого його регулярно звіряють із ртутним 

тонометром. Переваги манжетки: (1) один раз удягнувши, у ній лише 

міняють тиск на різних етапах; (2) тиск контролюється манометром; 

(3) вона менш болісна, ніж джгут. Недоліки манжетки: (1) навіть 

найкраща потроху втрачає тиск (повільно “спускає”); (2) через це її 

періодично “підкачують” протягом операції, при цьому масаж вен 

може сприяти доцентровому “накачуванню” місцевого анестетика до 

загального кровообігу, особливо – якщо при такому “підкачуванні” у 

манжетці падає тиск; (3) манжетка може спонтанно розстебнутися 

(щоб запобігти цьому, її чимось обв'язують); (4) у будь-який момент 

вона може луснути, і до загального кровообігу одразу ж потрапить 

потенційно смертельна доза місцевого анестетика. 

За кордоном продукуються спеціальні подвійні манжетки для 

внутрішньовенної регіональної анестезії (Малюнки 17 і 18): на 

початку операції кінцівка стискається лише проксимальною 

манжеткою, а коли починається турнікетний біль – надувають 

дистальну манжетку (вона 

тиснутиме на вже знеболену 

ділянку), а вже потім 

“спускають” проксимальну. 

Але, щоб ці обидві манжетки 

вміщалися на плечі, їх роблять 

вужчими (по 5-7 см), ніж 

стандартні манжетки для 

тонометра (12-14 см). Вужчі 

манжетки гірше передають тиск (що на манометрі) до глибоких 

структур плеча. Детальніше про це сказано далі, у підрозділі 

Мал.17. Подвійна манжетка для блокади 

Біра: Р – проксимальна, D – дистальна. 
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“Моніторинг під час операції”. З цієї причини, навіть у багатих 

розвинених країнах, де ці манжетки легко доступні, більшість 

анестезіологів їх не застосовує. 

Джгут Есмарха, хоч і болісніший для пацієнта, і накладати 

його треба двічі: перед венепункцією – як венозний, а перед уведенням 

місцевого анестетика – як артеріальний, є не лише дешевшим, а ще й 

значно надійнішим. Щоб він спонтанно не розв'язався, краще 

застосовувати джгут, що застібається на гачок або на “ґудзики”.  

 

ЕЛАСТИЧНИЙ БИНТ 

Він потрібен для знекровлення кінцівки перед уведенням 

місцевого анестетика, що забезпечує надійніше знеболення. Але при 

переломах і ранах його не застосовують, з цілком зрозумілих причин. 

Для знекровлення обмежуються самим лише підведенням кінцівки 

догори – і цього вистачає. Отже, якщо у Вас нема еластичного бинта – 

великої біди не буде. 

 

РЕАНІМАЦІЙНЕ ОСНАЩЕННЯ: 

Ліки (особливо – атропін і адреналін, а також протисудомні 

засоби), дихальна апаратура, інтубаційний набір, відсмоктувач (бо 

під час судом можлива аспірація шлункового вмісту) – усе, як для 

інших методів регіональної анестезії. 

 

 

МІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

Новокаїн зараз не використовують для внутрішньовенної 

регіональної анестезії не стільки через коротку дію (бо тривалість 

анестезії визначає не препарат, а час стискання артерій, до того ж, для 

тривалих операцій цей метод однаково не годиться), скільки через 

повільний початок дії. Застосовувався у концентрації 0,5%. 

Хлоропрокаїн – найменш токсичний місцевий анестетик 

швидкого початку й малої тривалості дії – з теоретичної точки зору, 

був би ідеальним для внутрішньовенної регіональної анестезії, але 

його не рекомендують для цього методу через доволі високий риск 

тромбофлебіту. 

Лідокаїн, застосування якого й призвело до відродження 

блокади Біра, досі є одним із найпоширеніших засобів навіть у багатих 
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високорозвинених країнах. А для нашої країни він поки що є єдиним 

придатним анестетиком. Оптимальна концентрація – теж 0,5%. 

Мепівакаїн інколи теж застосовують у розвинених країнах 

замість лідокаїну, у тій самій концентрації – 0,5%. 

Прилокаїн, хоч він і дорожчий за лідокаїн, у розвинених 

країнах зараз вважається найкращим місцевим анестетиком для 

внутрішньовенної регіональної анестезії, бо він найкраще фіксується 

тканинами, а також найшвидше виводиться з плазми крові (швидко 

метаболізується). Оптимальна концентрація – теж 0,5%. 

Бупівакаїн (Анекаїн, Маркаїн) пробували застосовувати для 

внутрішньовенної регіональної анестезії, не так заради тривалості його 

дії (тут вона залежить не від нього, а від часу стискання артерій), як у 

надії отримати хоч якусь післяопераційну аналгезію. Але, після 

неодноразових смертей унаслідок тяжкої інтоксикації, його не 

рекомендують для цього методу як у Великій Британії (де були ці 

смерті), так і у США. Не треба його застосовувати для цього методу й 

нам. 

 

ДОЗИ 

Як видно з попереднього підрозділу, всі місцеві анестетики, 

прийнятні для внутрішньовенної регіональної анестезії (лідокаїн, 

прилокаїн, мепівакаїн і навіть новокаїн), застосовують у однаковій 

концентрації – 0,5%, тобто 5 мг/мл. Завдяки цьому, якщо ми вміємо 

приготувати 0,5% розчин, дози в міліграмах можна не запам'ятовувати 

– досить знати рекомендовані об'єми. Об'єми для дорослих наведені в 

таблиці 8. 

 

Таблиця 8 

ОРІЄНТОВНІ ОБ'ЄМИ 0,5% РОЗЧИНУ МІСЦЕВОГО АНЕСТЕТИКА 

(ЛІДОКАЇНУ, АБО МЕПІВАКАЇНУ, АБО ПРИЛОКАЇНУ) ДЛЯ 

ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ У ДОРОСЛИХ 

ЗОНА АНЕСТЕЗІЇ РОЗМІЩЕННЯ ДЖГУТА 

ЧИ МАНЖЕТКИ 

ОБ'ЄМ 

АНЕСТЕТИКА 

Верхня кінцівка 

   (від ліктя й нижче) 

   Зап'ястя й кисть 

   Кисть  

 

На плечі 

На передпліччі 

На зап'ясті 

 

50 мл 

20-30 мл 

10 мл 

Нижня кінцівка 

   (від коліна й нижче) 

   Щиколотки й ступня 

   Ступня  

 

На стегні 

На голінці 

Понад щиколотками 

 

100 мл 

30-60 мл 

20 мл 
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Дітям для верхньої кінцівки (джгут на плечі), як правило, 

вистачає 0,5 мл/кг, а для нижньої кінцівки (джгут на стегні) 

максимальна припустима доза – 1 мл/кг. 

 

 

 ДО МІСЦЕВОГО АНЕСТЕТИКА НІЧОГО НЕ ДОДАВАЙТЕ! 
Various folks have tried adding different drugs  

(opioids, NSAIDs, NMBs) to Bier blocks over the years. 

Різні люди протягом років пробували додавати різні ліки 
(опіоїди, нестероїдні протизапальні, релаксанти) при блокадах Біра. 

Pauline L. Wong, 2001 

Interesting! Think I'll let one of our CRNA colleagues try it first.  
Their malpractice premiums are 1/6 of mine so they are apparently a lot safer (or luckier). 

Цікаво! Мабуть, я спершу дозволю це спробувати комусь із анестезистів. 

Вони платитимуть 1/6 моєї компенсації, вони значно безпечніші (чи щасливіші). 
Lawrence E. Stoskopf, 2001 

Не встигши опанувати новий метод, молоді анестезіологи, як 

правило, починають удосконалювати його шляхом додавання різних 

нових (як їм здається) компонентів. Наше покоління теж мало ці 

дитячі хвороби. Через це ми не засуджуємо такий винахідницький 

свербіж, а лише нагадуємо, що все нове – це добре забуте старе. 

Особливо якщо метод має сторічну історію. 

Адреналін ніколи не додають до розчину місцевого 

анестетика для внутрішньовенної регіональної анестезії, на відміну від 

усіх інших регіональних методів! По-перше, він спричинить спазм 

усіх судин кінцівки, у тому числі – тих, крізь які анестетик мав би 

проходити до нервів (Малюнок 5). По-друге, при всіх інших методах 

регіональної та місцевої інфільтраційної анестезії адреналін слугує 

“хімічним турнікетом”, що обмежує вихід анестетика до кровообігу, а 

блокада Біра цього не потребує, бо вона застосовує справжній 

турнікет – джгут або манжетку. По-третє, при всіх інших методах 

адреналін додають, щоб утримати розчин поза судинами, а в нашому ж 

випадку розчин вводиться зовсім з іншого боку судинної стінки! Тому 

й ефекти адреналіну будуть зовсім не ті. Буде, як у М.М.Жванецького: 

“Они ей делали искусственное дыхание не с той стороны. Она 

хохотала, как сумасшедшая”. 

Опіоїди додавати теж пробували багато дослідників, і ніяких 

переваг не було отримано. Периферичних опіоїдних рецепторів (у 

тому числі – на кінцівках) не виявлено ніде, окрім внутрішньої 

поверхні суглобових капсул, та й то – при запаленні суглобів. Група 

техаських анестезіологів не виявила ніяких переваг (якщо не рахувати 

нудоти після спускання манжетки – сумнівна перевага!) від додавання 
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фентанілу [J.M.Arthur et al., 1992]. Не виявлено переваг і від інших 

опіоїдів [P.R.Picard et al, 1997].  

Міорелаксанти анестезіологами не додаються, бо блокада 

Біра й без того дає гарну релаксацію м'язів. Але англійські лікарі 

“швидкої” начебто виявили деяке полегшення при репозиції переломів 

зап'ястя від 2 мг (одна двадцять п'ята ампули) атракурію [R.McGlone et 

al., 1988]. Це теж не дивно – в анестезії та препаратах для неї 

тямлять усі (звісно, крім анестезіологів). Що може статися, якщо 

навіть мала доза релаксантів потрапить до загального кровообігу 

пацієнта з неповноцінною холінестеразою, а до інтубації трахеї вони 

не готові – дилетанти не думають. 

І взагалі, перш ніж додавати якісь нові компоненти до розчину 

місцевого анестетика, треба спершу поставити собі два питання: 

 по-перше, чи є в кінцівці рецептори, на які ті компоненти 

діятимуть, 

 по-друге, яка від того може бути шкода. Багато препаратів 

(особливо ті, що у флаконах, а не в ампулах) містять різні консерванти 

[R.E.Johnstone, D.J.Smith, 1993], і як ті консерванти, довго 

перебуваючи у вені, вплинуть на її ендотелій – невідомо. 

 

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ МІСЦЕВОГО АНЕСТЕТИКА 

У розвинених країнах продукують спеціальні флакони (по 40 

або по 50 мл) 0,5% розчину місцевих анестетиків (лідокаїну, або 

прилокаїну, або мепівакаїну) для внутрішньовенної регіональної 

анестезії. Ці флакони не містять ніяких домішок, ніяких консервантів. 

У нашій країні такі флакони зустрічаються рідко, лише як 

“гуманітарка”. Через це наші анестезіологи застосовують переважно 

лідокаїн в ампулах по 2 мл 2%-ного або 10%-ного розчину, який треба 

розвести фізіологічним розчином до півпроцентної концентрації – 

0,5%. 

Якщо є 20-грамові шприци, найпростіший (і найбезпечніший 

щодо стерильності) спосіб – розводити прямо у шприці. Якщо готують 

із 2%-ного розчину, який треба розвести вчетверо (2:½=4), набирають 

чверть шприца 2%-ного лідокаїну (тобто 5 мл у 20-грамовий шприц), 

а решту ємності шприца (до 20 мл) “добирають” фізрозчином. Якщо ж 

готують із 10%-ного розчину, який треба розвести у двадцять разів 

(10:½=20), набирають одну двадцяту шприца 10%-ного лідокаїну 

(тобто 1 мл у 20-грамовий шприц), а потім “дотягують” фізрозчин до 

20 мл. Приклади приготування у 10-грамовому й у 20-грамовому 

шприцах наведені у таблиці 9. 
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Таблиця 9 

ПРИГОТУВАННЯ 0,5% РОЗЧИНУ ЛІДОКАЇНУ 

Лідокаїн з ампули Фізрозчин  Готовий лідокаїн 

2% – 2,5 мл 7,5 мл 0,5% – 10 мл 

2% – 5 мл 15 мл 0,5% – 20 мл 

10% – 0,5 мл 9,5 мл 0,5% – 10 мл 

10% – 1 мл 19 мл 0,5% – 20 мл 

 
 
 

ТЕХНІКА ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
АНЕСТЕЗІЇ 

 

 

ПОЯСНЕННЯ ПАЦІЄНТОВІ 

Навіть дітям свідомого віку зрозуміла й доброзичлива 

розповідь про все, що ви будете робити та що відчуватиме пацієнт, 

може цілком замінити премедикацію. 

 

  

ПРЕМЕДИКАЦІЯ 

Перед нетривалими (особливо – амбулаторними) процедурами 

премедикація буде не лише непотрібною, а й небажаною. Але перед 

тривалими операціями (особливо – понад 40 хвилин, коли турнікетний 

біль може стати нестерпним) навіть дорослим не завадить седативний 

засіб (наприклад, діазепам [Сибазон]) внутрішньовенно (щоб седація 

швидше почалася й швидше скінчилася). Ці седативні засоби можна 

ввести крізь ту ж канюлю, яка буде застосована для анестезії (звісно, 

до стискання джгута чи манжетки). Але краще забезпечити надійний 

венозний доступ на здоровій кінцівці на весь період операції.  

Дитині, особливо маленькій і зляканій, нерідко буває потрібна 

доволі глибока седація дом'язово (щоб не мучити її пошуками вени). А 

коли дитина засне, можна спокійно “увійти” до вени – і на оперованій, 

і на здоровій кінцівці. Щоправда, така глибока седація мало чим 

відрізняється від наркозу, і її може вистачити, наприклад, для закритої 

репозиції перелому з подальшою майже безболісною іммобілізацією. 

Тоді навряд чи варто йти на додатковий риск внутрішньовенної 

регіональної анестезії.  
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ПОПЕРЕДНЄ НАКЛАДАННЯ ДЖГУТА АБО МАНЖЕТКИ 

При застосуванні джгута його спершу не сильно затягують, 

щоб стиснути лише вени, – тоді легше виконати венепункцію. У дітей 

або худеньких жінок достатньо просто обхопити плече Вашою рукою, 

щоб анестезистка легко попала до вени.  

При застосуванні манжетки тонометра обов'язково треба 

спершу зміряти артеріальний тиск саме на тій кінцівці, яку будуть 

оперувати, по-перше, щоб знати, до якого тиску накачувати манжетку 

після знекровлення кінцівки, по-друге, щоб показати пацієнтові, що він 

відчуватиме під час операції. Після того з манжетки випускають 

частину повітря, допоки манометр не покаже тиск, нижчий від 

систолічного артеріального тиску – тоді манжетка працюватиме як 

венозний джгут для легшого венозного доступу. 

 

 

ВЕНОЗНИЙ ДОСТУП 
До доступної вени вводять канюлю. 

A.Bier, 1908 

На оперованій кінцівці до вени краще входити якомога 

дистальніше – на тильній стороні кисті або ступні (Малюнки 9 – 12) 

– тоді значно рідше буває недостатня або “плямиста” аналгезія 

[C.McK.Holmes, 1988]. Утім, можна входити до вени і на радіальному 

боці  зап'ястя (Малюнок 4), і на передпліччі, і в ліктьовій ямці – лише 

не слід застосовувати тут довгий катетер, який може опинитися вище 

джгута – тоді місцевий анестетик одразу потрапить до загального 

кровообігу (описаний і такий випадок). Після забезпечення венозного 

доступу на оперованій кінцівці джгут або манжетку треба розслабити, 

голку або канюлю – надійно приклеїти (щоб не зсунулася під час 

знекровлення), промити фізрозчином (щоб не затромбувалася), і під 

час наступного знекровлення й уведення анестетика треба постаратися 

не зсунути її. Якщо зберегти внутрішню голки від канюлі, а після 

введення місцевого анестетика витягти канюлю з вени, її можна ще раз 

використати для надійного венозного доступу на здоровій руці. 

Венозний доступ на здоровій руці також є дуже бажаним, а в 

розвинених країнах, де всі лікарі читають фахову літературу і не 

хочуть мати проблем із юристами, – навіть обов'язковим. У випадку 

ускладнень вена на оперованій кінцівці не годиться, бо передчасно 

знятий джгут спричинить тяжку інтоксикацію місцевим анестетиком. 

Для додаткової седації теж потрібен венозний доступ на здоровій 

руці.  
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ЗНЕКРОВЛЕННЯ КІНЦІВКИ 
Важливо знекровити область майбутньої анестезії. 

A.Bier, 1908 

Підведення кінцівки догори можливе майже завжди, і воно 

забезпечує непогане знекровлення кінцівки. Лише треба не забути 

перед тим цілком розслабити джгут або манжетку, щоб полегшити 

венозний відтік.  

Щільне обмотування еластичним бинтом у напрямі від 

периферії до джгута чи манжетки (Малюнок 18) додатково 

знекровлює кінцівку (але її однаково треба підвести догори) і сприяє 

кращій анестезії. Дуже важливо при цьому не зсунути голку чи 

канюлю, введену до вени. Якщо травма 

кінцівки не дозволяє щільно обмотати її, 

можна обійтися лише підведенням 

кінцівки. 

Дітям, як правило, щільного 

обмотування еластичним бинтом не 

виконують, щоб уникнути зайвого 

дискомфорту. Обмежуються лише 

підведенням кінцівки догори [C.L.Barnes 

et al., 1991; C.McK.Holmes, 1988; 

P.J.Juliano et al., 1992]. 

Ще до опускання підведеної 

кінцівки (хоч з обмотуванням, хоч без 

нього), треба туго стиснути джгут або 

манжетку.  

 

 

 

 

ТУГЕ СТИСКАННЯ ДЖГУТА ЧИ МАНЖЕТКИ 
Потім вище рівня операції кровообіг перекривається 

 кількома витками м'якого гумового джгута. 
A.Bier, 1908 

Не опускаючи кінцівку, її знову стискають джгутом або 

манжеткою, але вже тугіше – щоб припинити не лише венозний, а й 

артеріальний кровообіг. 

При стисканні манжеткою її накачують до тиску 300 мм 

рт.ст. або (при систолічному тискові хворого понад 200 мм рт.ст.) – не 

менш ніж на 100 мм рт.ст. понад його систолічний тиск, визначений 

Мал.18. Обмотування підведеної кінцівки еластичним бинтом. 

Манжетка при цьому не накачана повітрям. 
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перед анестезією (див. вище – підрозділ “Попереднє накладання 

джгута або манжетки”). Оскільки манжетка, навіть високоякісна, 

може розстебнутися сама собою (особливо – якщо вона фіксується 

реп'яхоподібною “липучкою”), дуже бажано обв'язати її ще якоюсь 

міцною стрічкою. Окрім того, не протязі всієї операції треба поглядати 

на манометр і час від часу підкачувати манжетку, бо всі манжетки, хоч 

потроху, але втрачають повітря. 

При стисканні джгутом усе робиться простіше й надійніше. 

Він намотується кількома витками понад прокладкою з будь-якої 

пелюшки, а потім надійно фіксується або власними гачками, або 

хірургічним затискачем. 

Перевірка відсутності пульсу на периферії (на верхній 

кінцівці – на Arteria radialis, на нижній – на Arteria dorsalis pedis або 

Arteria tibialis) – найнадійніший спосіб контролю припинення 

артеріального кровообігу – є обов'язковим при будь-якому способі 

стискання артерій. Довіряйте своєму пальцю більше, ніж манометру! 

Лише після тугого стискання кінцівки (із припиненням як 

артеріального, так і венозного кровообігу) її кладуть на операційний 

стіл (Малюнок 19) і обережно змотують еластичний бинт.  

 

 
 

 

 

Мал.19. Знекровлена кінцівка після накачування манжетки лежить на столі. Зверніть 
увагу, що стрілка манометра – не на нулі. Тепер треба змотати еластичний бинт із 

передпліччя (не зрушивши “метелик” у вені). 
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УВЕДЕННЯ МІСЦЕВОГО АНЕСТЕТИКА 

Після обережного змотування еластичного бинта (якщо його 

намотували) так само обережно (щоб не зрушити голку чи канюлю), 

повільно (не швидше, ніж 1 мл за 2 секунди) вводять зарані 

приготований місцевий анестетик.  

При цьому треба попередити пацієнта, що він відчуватиме 

неприємне поколювання протягом кількох секунд. Повільне введення 

потрібне, по-перше, для зменшення цього поколювання, по-друге, – 

щоб уникнути високого венозного тиску й “прориву” місцевого 

анестетика вище джгута чи манжетки. 

Якщо операція (разом із післяопераційною іммобілізацією) 

триватиме менше однієї години (але в цьому треба бути абсолютно 

впевненим) – можна одразу після введення місцевого анестетика вийти 

з вени, притиснути проколоту вену до припинення кровотечі (на 2-3 

хвилини), а вийняту канюлю чи “метелик” використати для венозного 

доступу на здоровій руці (якщо Ви його не забезпечили раніше). 

Якщо ж операція може затягтися (а це передбачити важко), 

краще залишити канюлю чи “метелик” на місці, попросивши хірурга 

бути обережнішим із венозним доступом, який ще може знадобитися 

(Малюнок 20). 

 

 
 

 

Мал.20. Кінцівка із залишеним у вені “метеликом” готова до обробки антисептиком 

і операції. Зверніть увагу, що стрілка манометра – не на нулі.  
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ЗАСІКАННЯ ЧАСУ 
Потеря чувствительности и мышечное расслабление 

 продолжается, пока лежат перевязки (час-полтора). 
Ж.Мезонне, 1934; с.165 

Одразу ж після цього треба запам'ятати час уведення 

місцевого анестетика. Тоді Ви знатимете, по-перше, очікуваний строк 

настання анестезії (десь за 5-15 хвилин), по-друге, найбільш ранній 

припустимий час зняття джгута (щоб не було інтоксикації – не раніше, 

ніж за 20 хвилин), по-третє, найпізніший час розслаблення джгута 

(щоб не було необоротних ефектів ішемії – бажано не перевищувати 1-

2 години). 

Щодо риску інтоксикації, час від моменту введення місцевого 

анестетика можна поділити на три періоди: 

Небезпечний (до 20 хвилин) – джгут знімати не можна. 

Відносно безпечний (від 20 до 45 хвилин) – джгут знімають обережно. 

Абсолютно безпечний (після 45 хвилин) – джгут знімають сміливо. 

 

 

 

ОЗНАКИ АНЕСТЕЗІЇ 
При застосуванні концентрації 0,5% пряма анестезія настає дуже швидко…  

Початок анестезії у глибших тканинах – такий само швидкий, 
 як у шкірі, а інколи – швидший. 

A.Bier, 1908 

Вже під час уведення місцевого анестетика на шкірі кінцівки 

з'являються бліді плями, що є передвісником гарної анестезії. Як 

правило, сенсорний блок, достатній для закритої репозиції переломів, 

настає вже за 5 хвилин (із лідокаїном, прилокаїном або мепівакаїном). 

Більш травматичні відкриті операції, особливо – із залученням окістя, 

можуть потребувати глибшого блоку, який настане за 10-15 хвилин. 

Утім, такі операції потребують ретельної обробки антисептиком, 

обкладання стерильною білизною і часу для доступу до кістки. Отже, 

як правило, хірурга можна “підпускати” до пацієнта десь через 5 

хвилин після виконання анестезії. Якщо канюля чи “метелик” – ще у 

вені, а бажана анестезія за 5 хвилин не настала, можна ввести ще 

невелику порцію місцевого анестетика (не перевищуючи найвищу 

припустиму дозу). 
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МОНІТОРИНГ ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЇ 
IV local block was common here for a while in the 1960-70 but several disasters 

 by non-anaesthetist stopped it being used. They allowed the tourniquet to slip. 

(В/в місцеві блоки деякий час були популярними в нас у 1960-70-х, 
 але кілька катастроф у руках не-анестезіологів змусили відмовитися від них. 

Вони дозволяли джгутові зіскочити.) 

Michael Bookallil (Sydney University), 2002 

Окрім звичного для анестезіолога спостереження за пацієнтом 

(станом нервової системи, дихання й гемодинаміки), вкрай потрібний 

постійний нагляд за джгутом або манжеткою, що утримує велику 

дозу місцевого анестетика в оперованій кінцівці.  

“Прорив” місцевого анестетика до загального кровообігу 
можливий навіть при надійно фіксованому джгуті. По-перше, невелика 

кількість місцевого анестетика може проходити крізь вени кісток. 

По-друге, надто швидке введення, та ще й надто проксимально (біля 

джгута) може підвищити венозний тиск настільки, що місцевий 

анестетик пройде крізь вени під манжеткою, особливо якщо вона – 

вузька. Усі педіатри знають, що тонометр із надто вузькою манжеткою 

показує завищений тиск. Отже, насправді вузька манжетка справляє на 

кінцівку менший тиск, ніж показує манометр. Але найчастішою 

причиною швидкого потрапляння потенційно смертельної дози 

місцевого анестетика до загального кровообігу є неочікуване 

“спускання” манжетки або зіслизання (розв'язування) джгута. Така 

“халепа” буде особливо небезпечною в перші 20 хвилин анестезії.  

Манжетка не лише може повільно спускати повітря (потроху 

може “травити” навіть найкраща манжетка), але й у будь-який момент 

луснути або розстебнутися. Особливо небезпечні в цьому відношенні 

манжетки, які застібаються реп'яхоподібною “липучкою”. Зверніть 

увагу на Малюнок 4 – там зображена манжетка з “щаблями”, за які 

чіпляється гачок, як на старих радянських ртутних тонометрах із 

чорної твердої фенолформальдегідної пластмаси. Але й на такій 

манжетці гачок може раптом зіскочити. Ось чому дуже бажано 

обв'язати манжетку чимось надійнішим – будь-якою тканиною, що не 

розтягнеться й не дасть манжетці розстебнутися. 

Джгут, навіть обвитий багаторазово навколо кінцівки, а потім 

зав'язаний на вузол, може несподівано розв'язатися й зіскочити. Щоб 

цього не сталося – краще застосовувати джгути Есмарха, які не треба 

зав'язувати. Є моделі джгута з металевим гачком на одному кінці та 

ланцюжком – на іншому. Існують також моделі з отворами і такими 

собі пластмасовими “ґудзиками”. Якщо ж Ви маєте лише гумову 

смужку, її не досить лише намотати й зав'язати, але треба ще й 

зафіксувати той вузол хірургічним затискачем (слідкуючи, щоб він не 

притискався до шкіри). 
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ТУРНІКЕТНИЙ БІЛЬ 
Через деякий час, особливо в неседованого пацієнта, 

 під манжеткою може розвинутись дискомфорт.  

Його може усунути невелика в/в доза діазепаму чи анальгетика. 
C.McK.Holmes, 1988 

Навіть надувна манжетка, при тривалому стисканні кінцівки, 

дає неприємні відчуття – ми всі це спостерігали при вимірюванні 

артеріального тиску. Нема чого казати про джгут Есмарха – він ще 

більш неприємний. Попервах, поки пацієнт ще не оговтався від 

свіжого перелому, цей так званий “турнікетний дискомфорт” здається 

незначним, але потроху (приблизно за 20 хвилин) переходить у 

“турнікетний біль”, який десь після 40 хвилин стає майже нестерпним. 

Протягом майже столітньої історії внутрішньовенної регіональної 

анестезії для усунення цього турнікетного болю придумані різні 

“хитрощі”. 

Інфільтраційна анестезія шкіри (“підшкірний анестетичний 

валок”) розчином низької концентрації понад верхнім краєм джгута чи 

манжетки – мабуть, найстаріший метод усунення турнікетного болю. 

Надування другої манжетки нижче першої, і лише після того 

– спускання першої манжетки не завжди можливе, бо друга манжетка, 

зайнявши надто багато місця, може “влізти” на операційне поле. 

Використання двох вузьких манжеток має свої недоліки, обговорені в 

підрозділі “Оснащення”. 

Внутрішньовенна седація також може бути корисною (див. 

епіграф), але не завжди бажаною, особливо – для амбулаторних 

пацієнтів. 

Утім, до часу розвинення сильного турнікетного болю вже й 

анестезія операційного поля може слабшати. Саме тому для тривалих 

операцій блокада Біра не дуже придатна. 

 

 

ПРОДОВЖЕННЯ  АНЕСТЕЗІЇ 
Чувствительность быстро возвращается 

 по снятии перевязок; вот почему их нужно снимать лишь тогда, 

 когда вмешательство полностью закончено. 
Ж.Мезонне, 1934; с.165 

Десь після 45 хвилин від свого початку анестезія потроху 

слабшає, та й турнікетний біль стає вже надто сильним. Якщо операція 

вже надто затяглася, через 1 годину після її початку, якщо канюля 

лишається у вені оперованої кінцівки, можна застосувати методику 

Брауна й Вейсмана [E.M.Brown, F.Weissman, 1966]: манжетку чи 

джгут розслаблюють або зовсім знімають, хірург забезпечує гемостаз, 

кінцівку підводять догори, джгут знову накладають (краще – трохи 
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нижче попереднього місця, щоб не було турнікетного болю), а потім 

крізь ту ж канюлю вводять половину початкового об'єму місцевого 

анестетика. Цієї половинної дози вистачає, бо половина початкової 

дози ще лишилася у тканинах оперованої кінцівки. Цю процедуру при 

потребі можна повторити ще через 1 годину. 

У принципі, можна ввести крізь канюлю додаткову дозу і без 

розслаблення джгута, але тоді буде значно вищим риск ішемічного 

ушкодження нервів і м'язів оперованої кінцівки. 

 

 

ЗНЯТТЯ ДЖГУТА ЧИ МАНЖЕТКИ 
Якщо минуло менше 20 хвилин, для заповнення часу до завершення цього інтервалу 
 слід застосувати приємну розмову, а потім можна зняти манжетку в два етапи. 

M.F.Mulroy, 1996; p.186 

Оскільки анестезія зберігається, допоки перекритий кровообіг 

у кінцівці, знімати джгут чи манжетку слід лише після завершення 

всіх болісних маніпуляцій, з іммобілізацією включно. Деякі автори 

[C.L.Barnes et al., 1991; P.J.Juliano et al., 1992] рекомендують до 

зняття манжетки не лише загіпсувати кінцівку, а й зробити контрольну 

рентгенографію – на випадок повторної репозиції. 

Не можна знімати джгута раніше 20 хвилин від уведення 

місцевого анестетика! Навіть маленькі діти терпляче чекатимуть, 

поки хвилинна стрілка дійде до зарані вказаної Вами цифри. На 

відміну від дорослих, діти – дуже сумлінні й принципові. 

Навіть якщо зняти джгута після 20 хвилин, але раніше 45 

хвилин від уведення місцевого анестетика, – і то інколи трапляються 

прояви загальної інтоксикації. Через це, у цьому відносно безпечному 

інтервалі, краще знімати джгут або манжетку поступово: розслабити 

на кілька секунд (не більше 10 секунд!), а потім знову ненадовго (десь 

на 1 хвилину) затягти джгут чи надути манжетку. Так роблять двічі чи 

тричі. 

 

 

ЗНИКНЕННЯ АНЕСТЕЗІЇ 
Після зняття джгутів, моторний і сенсорний параліч зникає за кілька хвилин. 

A.Bier, 1908 

Одразу після зняття джгута чи спускання манжетки кінцівка 

нижче цього місця червоніє – це нормальне явище зветься реактивною 

гіперемією. На жаль, анестезія минає дуже швидко. Через це треба 

одразу ж призначати ненаркотичні анальгетики. Якщо на здоровій руці 

є венозний доступ, можна внутрішньовенно ввести анальгін. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНЕСТЕЗІЇ КИСТІ АБО СТУПНІ 
Если вмешательство имеет место на конце конечности, то бинт… бесполезен. 

Накладывают лишь одну проксимальную перевязку на нижней части голени или 

предплечья… Инъекция делается в одну из вен тыла кисти или ступни. 
Ж.Мезонне, 1934; с.166 

Якщо операція буде обмежена лише кистю або ступнею, нема 

рації ішемізувати всю кінцівку та вводити великі й дуже небезпечні 

дози місцевого анестетика. Обмотування еластичним бинтом теж не 

потрібне – досить лише підвести кінцівку догори перед затисканням 

джгута чи надуванням манжетки. 

Для операцій на 

кисті джгут або манжетку 

накладають на нижню 

половину передпліччя, 

проксимальніше головки 

променевої кістки 

(Малюнок 21), щоб не 

притискати до неї нерви й 

не травмувати їх. Об'єм 

анестетика – лише 10 мл. 

 

 

Для операцій на ступні джгут або манжетку накладають на 

нижню половину голінки, вище 

кісточок (Малюнок 22). Об'єм 

анестетика – 20 мл. 

Недоліком дистального 

розміщення джгута чи манжетки є 

можливість незначного притоку 

крові крізь судини, розміщені  

всередині кісток передпліччя або 

голінки. Це призводить до 

поступового набухання судин 

операційного поля. При коротких 

операціях ця проблема не встигає 

стати серйозною. А перед 

тривалими операціями цьому можна 

запобігти, наклавши додатковий 

артеріальний джгут чи манжетку, відповідно, на плече або стегно. 

Головна перевага – мала доза місцевого анестетика, що дозволяє рано 

зняти джгут, – при цьому зберігається. 

 

Мал.21. Внутрішньовенна регіональна анестезія 

кисті.  

Мал.22. Внутрішньовенна регіональна 

анестезія ступні.  
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УСКЛАДНЕННЯ 
Хірурги, які не мають відповідної взаємодії 

 з компетентним анестезіологічним персоналом, 

 будуть виконувати ці процедури без адекватного 
 моніторингу або підстраховки анестезіологів.  

Я можу гарантувати, що нещастя траплятимуться 

 і, на жаль, можуть мати серйозні наслідки. 
G.W.Ostheimer, 1993 

ІНТОКСИКАЦІЯ  
Небажані реакції можуть статися саме в момент розслаблення манжетки, 

отже в перші хвилини після цього слід ретельно стежити за пульсом, АТ і ЕКГ. 
C.McK.Holmes, 1988 

Найстрашніша небезпека внутрішньовенної регіональної 

анестезії – можливість тяжкої інтоксикації при потраплянні до 

загального кровообігу дози місцевого анестетика, нормальної для 

блокади Біра, але явно неприпустимої для прямого (до загального 

кровообігу) внутрішньовенного введення.  

Головна причина такого потрапляння – навмисне або 

ненавмисне розслаблення джгута або спускання манжетки у перші 

хвилини (10-15 хвилин) після введення місцевого анестетика. Прояви 

й лікування – див. частину ІІ “БЛОКАДИ НЕРВІВ”, підрозділи про 

ускладнення: “Інтравазальне введення” та “Передозування місцевого 

анестетика”. 

Навіть при знятті джгута чи спусканні манжетки пізніше 20 

хвилин (але раніше 45 хвилин) від початку анестезії інколи 

спостерігається брадикардія від лідокаїну, яка (на щастя – рідко) 

може навіть перейти в асистолію. Лікування – атропін, при асистолії – 

адреналін. 

Профілактика інтоксикації: (1)  надійні джгути чи манжетки; 

(2) достатня ширина манжетки, особливо – на стегні; (3) венозний 

доступ – якнайдалі від джгута; (4) повільне введення місцевого 

анестетика; (5) поступове зняття джгута чи манжетки; (6) ретельний 

моніторинг стану манжетки та пацієнта (у тому числі – психічного 

стану) на протязі всієї анестезії та перших хвилин після зняття джгута; 

(7) наявність реанімаційного оснащення та (дуже бажано) венозного 

доступу на здоровій кінцівці.  

 

СМЕРТЕЛЬНІ ВИПАДКИ  

Лише за період 1979–1983 років у Великій Британії було 

повідомлено про 7 смертей від внутрішньовенної регіональної 

анестезії [C.McK.Holmes, 1988]. Спільне для всіх випадків: 

1) усі пацієнти були здоровими, 

2) застосовувався бупівакаїн, 
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3) кінцівка стискалася манжеткою з автоматичною накачкою, 

4) анестезію виконував не анестезіолог і у відсутність анестезіолога,  

5) той, хто виконував анестезію, сам і оперував,  

6) у деталях важко розібратися, але все вказує на кардіодепресію. 

Висновки хай кожен зробить сам. 

 

ТУРНІКЕТНІ УСКЛАДНЕННЯ  

Для внутрішньовенної регіональної анестезії обов'язковим є 

джгут або манжетка на протязі всієї операції. Для хірургів, які 

оперують на кінцівках, такий джгут – звичний і навіть корисний (бо й 

крововтрата – менша, і операційне поле – майже сухе). Але ішемія 

кінцівки та стискання нервів не можуть тривати необмежений час. У 

літературі описані рідкі випадки парезу променевого нерва (він щільно 

прилягає до плечової кістки) навіть після 15 хвилин перебування 

джгута на плечі. Для запобігання так званим турнікетним 

ускладненням, найчастіші з яких – парези нервів кінцівки, Холмс 

[C.McK.Holmes, 1988] наводить такі рекомендації: 

1. Обирати пневматичну манжетку, що за розміром відповідає 

кінцівці. 

2. Накладати її там, де нерви найбільше захищені м'язами. 

3. Попередньо зміряти систолічний артеріальний тиск (сАТ) на 

оперованій кінцівці, тиск у манжетці під час операції має 

перевищувати сАТ принаймні на 50 мм рт.ст. 

4. Не можна затискати гумову трубку між манжеткою та манометром: 

інакше тиск може бути або зависоким, або занизьким.  

5. Час застосування манжетки має бути якомога коротшим (але не 

менше 20 хвилин), відповідно, якомога коротшою має бути операція. 

 

ВНУТРІШНЬОВЕННА РЕГІОНАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ – 
ПІДСУМОК 

It's alright for those who can't do nerve blocks. 
Вона гарна для тих, хто не вміє блокувати нерви. 

Michael Bookallil, 2002 

Деякі анестезіологи кажуть, що внутрішньовенна загальна 

анестезія є смертельно простою. Бо, на перший погляд, будь-хто 

може ввести кетамін – і вся анестезія. Але з ускладненнями будь-хто 

не впорається. 

Те ж саме можна сказати й про внутрішньовенну регіональну 

анестезію. Анестезіолог, який знає про її ускладнення, гарненько 

подумає, перш ніж її застосувати. А той, хто лише бачив її у чужих 

руках, може подумати, що й він так може. Чим це може скінчитися – 

сказано вище (див. підрозділ “Смертельні випадки”). 
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ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
СИМПАТИЧНИЙ БЛОК – ЛІКУВАЛЬНИЙ  
 

Внутрішньовенний регіональний симпатичний блок – це чисто 

лікувальна блокада, при якій техніка внутрішньовенної регіональної 

анестезії застосовується для введення симпатолітика – гуанетидину 

(Октадин) при деяких захворюваннях. 

 

ПОКАЗАННЯ  

1. Деякі судинні захворювання (наприклад, хвороба Рейно). 

2. Рефлекторна симпатична дистрофія [англ.: reflex sympathetic 

dystrophy, RSD] – синдром пекучого болю (переважно – за ходом 

судин), вазомоторних і трофічних порушень і обмежень руху на 

одній кінцівці після її травмування або операції на ній (Таблиця 

10). На відміну від каузалгії, при RSD не виявляють ушкодження 

великих нервів. Погано піддається лікуванню, але доволі 

ефективними є симпатичні блокади (зірчастого ганглія – для 

верхньої кінцівки, поперекового відділу супутнього стовбура – 

для нижньої). 
 

Таблиця 10 

RSD – симптоми й фізикальні зміни 
[J.C.Rowlingson, 1984] 

Гострий Дистрофічний Атрофічний 

Гіперпатія і пекучий біль Хронічні, персистуючі зміни 
або деяка нормалізація ↑ кровообіг ↓ кровообіг 

↑ температура ↓ температура 

↑ ріст волосся й нігтів ↓ ріст волосся й нігтів 

↓ потіння ↑↑ потіння 

М'який набряк Тугий набряк Необоротні структурні зміни: 

атрофічна шкіра, схудлі м'язи, 

остеопороз, перикапсулярний 
фіброз 

Почервоніння Ціаноз 

 ↓↓ діапазон рухів 

 

ПЕРЕВАГИ  

Порівняно з блокадами симпатичних гангліїв (поперекового 

відділу супутнього стовбура чи зірчастого ганглія), внутрішньовенний 

регіональний симпатичний блок – легший у виконанні, безпечніший, 

може застосовуватись одночасно з лікуванням антикоагулянтами, а 

також у пацієнтів, на яких вищезгадані блокади вже не діють, дає 

триваліший ефект (від 4 днів до 4-6 тижнів) і менш неприємний для 

пацієнта. 

 



 59 

НЕДОЛІКИ  

1. Можливість постуральної гіпотензії (падіння артеріального тиску 

при швидкому вставанні) протягом двох діб після блоку. 

2. Відсутність гуанетидину для внутрішньовенного введення у 

багатьох країнах (із нашою включно). Інші ліки (наприклад, 

резерпін) виявилися значно менш ефективними.  

 

ЛІКИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО РЕГІОНАЛЬНОГО 

СИМПАТИЧНОГО БЛОКУ 

Гуанетидин (Guanethidine, Октадин, Ісмелін, Ізобарин) – 

симпатолітик, що витісняє норадреналін із пресинаптичних везикул. 

Застосовується в таблетках для лікування тяжкої артеріальної 

гіпертензії. Через можливість транзиторної гіпертензії на початку 

лікування, у США й деяких інших країнах припинили випуск його 

препаратів для внутрішньовенного введення (а в нас і не починали). 

Має багато небажаних ефектів при тривалому застосуванні. Але, на 

щастя, для внутрішньовенного регіонального симпатичного блоку, при 

якому гуанетидин міцно фіксується до нервових закінчень, актуальна 

лише можливість постуральної гіпотензії протягом двох діб після 

блоку. Дози для внутрішньовенного регіонального симпатичного 

блоку на верхній кінцівці – 10-20 мг гуанетидину на 20-25 мл 

фізрозчину, на нижній кінцівці – 40 мг гуанетидину на 40 мл 

фізрозчину.  

Резерпін має подібний механізм дії. Після зникнення з ринку 

багатьох країн розчинів гуанетидину для внутрішньовенного введення, 

для внутрішньовенного регіонального симпатичного блоку пробували 

застосовувати резерпін, але з меншим успіхом. До того ж, при цьому 

було більше небажаних ефектів [J.B.Löfström, M.J.Cousins, 1988]. 

Фентоламін (Phentolamine, Regitine) – широко відомий 

антагоніст α-адренорецепторів – також застосовували з цією ж метою 

(у дозі 10 мг) і отримували симпатичний блок добової тривалості, але 

широкого визнання така методика не отримала. Серед побічних 

ефектів відзначалася тахікардія [J.B.Löfström, M.J.Cousins, 1988]. 

Деякі простагландини (PGE1 i PGI2) використовувалися для 

лікування облітеруючого атеросклерозу шляхом інтраартеріального 

введення, але широкого розповсюдження цей метод також не набув 

[J.B.Löfström, M.J.Cousins, 1988]. 
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ТЕХНІКА ВНУТРІШНЬОВЕННОГО РЕГІОНАЛЬНОГО 

СИМПАТИЧНОГО БЛОКУ 

Місце виконання має бути відповідно оснащеним, краще – у 

стаціонарі, через можливість ортостатичного колапсу при різкому 

вставанні протягом двох діб. 

Поза пацієнта – лежача, бо можливе зниження артеріального 

тиску. 

Премедикація, як правило (наприклад, при хворобі Рейно), не 

потрібна, але при особливо тяжкій RSD всі маніпуляції на враженій 

кінцівці можуть бути настільки болісними, що при першій блокаді 

потрібен навіть короткий наркоз (наступні блокади будуть менш 

болісними). 

Приготування розчину. Рекомендована доза гуанетидину 

(10-20 мг для верхньої кінцівки, 40 мг – для нижньої) розчиняється у 

відповідному об'ємі (20-25 мл для верхньої кінцівки, 40 мл – для 

нижньої) фізрозчину або (у тяжких випадках, якщо очікується болісна 

ін'єкція) у відповідному об'ємі 0,5%-ного місцевого анестетика. Деякі 

автори додають до цього розчину ще 500 МО гепарину, але це – не 

обов'язково. 

Моніторинг і венозний доступ (краще – із крапельницею) на 

здоровій кінцівці – як при будь-якій внутрішньовенній регіональній 

анестезії (див. вище).  

Доступ до вени на враженій кінцівці – звичайною голкою 

або “метеликом”. 

Знекровлення – підведенням кінцівки (як правило – без 

обмотування еластичним бинтом). 

Манжетку накачують до тиску, що перевищує систолічний 

артеріальний тиск на 50-100 мм рт.ст. 

Розчин гуанетидину вводять повільно. 

Манжетку спускають через 10-15 хвилин після введення 

гуанетидину, через кілька секунд знову накачують – і так кілька разів, 

повторно вимірюючи на здоровій кінцівці артеріальний тиск (він може 

дещо “присісти”). 

Пацієнта попереджають, що вставати треба повільно 
протягом двох діб і про можливість падіння артеріального тиску при 

швидкому вставанні. 

Ефект блокади можна легко оцінити пальпаторно – хвора 

кінцівка  значно потеплішає. Потіння після цієї блокади не міняється, 

бо потові залози іннервуються холінергічними нейронами, на які 

гуанетидин не діє. 
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ІНТРААРТЕРІАЛЬНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ СИМПАТИЧНИЙ 

БЛОК 

При лікуванні судинних захворювань, тяжкість яких не 

дозволяє застосувати джгут або манжетку, можна “увійти” до артерії 

тонкою голкою, приєднати до голки крапельницю й уводити розчин 

гуанетидину краплинно протягом 10-15 хвилин. Результати лікування 

– такі ж, як від внутрішньовенного регіонального симпатичного блоку. 

 

 

ІНТРААРТЕРІАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА 
АНЕСТЕЗІЯ 

Внутриартериальные инъекции не вошли в повседневную практику. 
Ж.Мезонне, 1934; с.166 

Цей метод запропонував ще в 1912 іспанський лікар Гуанес 

[J.Goyanes, 1912], який дуже тонкою голкою вводив у дрібні артерії 

кінцівки 30-50 мл 0,5%-ного новокаїну. Після першої світової війни 

цей метод удосконалили: вище місця ін'єкції накладали джгут, який 

стискав вени, але не артерію, а після того тонкою голкою проколювали 

артерію і вводили новокаїн, при цьому вистачало меншої дози 

[Ж.Мезонне, 1934]. Але й цей варіант не набув широкої популярності 

(див. епіграф). 

Після винайдення лідокаїну й запровадження Холмсом 

манжетки замість джгута, ці новинки запровадили й для 

інтраартеріальної анестезії [J. P. van der Niekerk, T. Coetzee, 1965]. Ці 

автори, після накладання манжетки на плече (не накачуючи її), 

вколювали до плечової артерії в ліктьовій ямці тонку й коротку голку з 

приєднаним до неї 20-грамовим шприцом із 0,5%-ним лідокаїном. 

Потім, накачавши манжетку до зникнення пульсу, вони вводили до 

артерії цей розчин порціями по 5 мл, до отримання анестезії. У 

середньому дорослим вистачало 14-15 мл, тобто значно менше, ніж 

для внутрішньовенної регіональної анестезії. При 300 анестезіях вони 

не мали ускладнень, окрім тимчасового судинного спазму, якщо не 

весь зріз голки перебував у просвіті артерії. Утім, цей метод також не 

отримав широкого впровадження.  

У наш час лікарем із Владивостока [В.А.Первак, 2000] для 

анестезії дистальних відділів нижньої кінцівки у старих, ослаблених і 

дуже огрядних пацієнтів застосовується такий метод: на нижню 

третину стегна накладається (але не затягується) джгут, потім у 

стегнову артерію під пупартовою зв'язкою вводиться 10 мл 2%-ного 

лідокаїну, і через 3 секунди затискається зарані накладений джгут.  

 



 62 

 



 63 

ТЕРМІНОЛОГІЯ 
 

Такъ достигается обезболиванiе въ области распространенiя 

 анэстезированного нервнаго ствола, регiонарная анэстезiя, 

 какъ ее называютъ всѣ, кромѣ нѣмцевъ, у которыхъ съ легкой руки Braun'а 
 прочно укоренилось названiе «Leitungsanästhesie», проводниковая анэстезiя. 

В.Ф.Ясенецкiй-Войно: Регiонарная анэстезiя. 
Петроградъ, 1915; с.3 

В этой книге термином «перидуральная анестезия» 

 обозначается одна из форм проводниковой анестезии… 

П.К.Лунд, 1975 

На світанку регіональної анестезії цей термін був синонімом 

нервових блоків [англ.: nerve blocks], майже так (регіонарная анэстезія) 

їх називав В.Ф.Войно-Ясенецький. Провідниковою анестезією [англ.: 

conduction anesthesia] раніше називали і спінальну, і епідуральну (бо 

корінці спинного мозку – теж провідники). В англійській мові й зараз 

нерідко все це зветься провідниковою анестезією, хоча зараз 

переважно вживають терміни регіональна анестезія [англ.: regional 

anesthesia] або регіональний блок [англ.: regional block]. У сучасній 

українській, як і російській, медичній мові найчастіше провідникова 

анестезія і блоки нервів (або ж нервові блокади) є синонімами.  

Плексус-анестезія [нім.: Plexusanästhesie] – анестезія 

нервового сплетення – мало чим відрізняється від анестезії окремих 

нервів, хіба що тим, що при ній є бажаними місцеві анестетики з 

більшою проникною здатністю (щоб охопити блоком достатньої 

глибини всі компоненти сплетення). Цей термін переважно вживається 

у стоматології для характеристики анестезії зубного сплетення. 

 

ПРО НАЗВИ НЕРВІВ  
Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина. 

Східне прислів’я 

Кожен більш-менш освічений лікар у нашій країні розуміє 

принаймні дві мови – українську й російську, та ще й знає латинські 

назви більшості нервів. Але латинська мова вже не є міжнародною, а 

російська й українська, хоч і красиві й багаті, ніколи всесвітніми не 

були. Більшість найсолідніших сучасних атласів і монографій, 

присвячених регіональній анестезії, написані англійською. Якщо Вам 

попаде до рук гарно ілюстрована англійськомовна книжка на цю тему, 

у Вас можуть виникнути проблеми з термінологію. Тому, 

 по-перше, ми по змозі “підтягуємо” українську термінологію 

до англійської  (“блоки нервів” [англ.: nerve blocks] замість 

“провідникова анестезія”, “регіональні блоки” [англ.: regional blocks] 

замість “регіонарна анестезія” [нім.: regionäre Anästhesie]); 
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 по-друге, при описанні блоків кожного нерва ми подаємо його 

назву всіма чотирма мовами в такій послідовності: українська, 

латинська, російська, англійська (щоб кирилиця чергувалася з 

латиницею). 

 

ПЕРЕВАГИ НЕРВОВИХ БЛОКІВ 
Глубоко рациональная идея областной анестезии 

 избавила нас от неудобств старых способов местной анестезии 
 и чрезвычайно сузила область необходимого применения наркоза. 

В.Ф.Войно-Ясенецкий: Очерки гнойной хирургии. 

Л.: Медгиз, 1956; с.600 
 

ПЕРЕВАГИ ПЕРЕД НАРКОЗОМ 
Я не очікую дня, коли регіональна анестезія зовсім витіснить загальну; але вона 

безсумнівно займе й утримає дуже високе місце в хірургічній практиці. 

William J. Mayo, 1928 

НАРКОЗ (загальна анестезія) має три головні компоненти, які 

звуться тріадою анестезії. Ці компоненти: (1) знеболення (необхідне 

для хворого), (2) міорелаксацiя (потрiбна для хiрурга) i (3) 

непритомність (не завжди потрiбна). Ця остання може бути навіть 

небажаною, по-перше, тому, що за неї нерiдко доводиться платити 

пригнiченням кровообігу, дихання та захисних рефлексів (особливо 

небезпечним для пацiєнтiв із тяжкими супутнiми захворюваннями), по-

друге, у хворих із повним шлунком, по-третє, на операцiях, що 

потребують мовного контакту з пацiєнтом. 

РЕГIОНАЛЬНА АНЕСТЕЗIЯ: (1) спiнальна, (2) 

епiдуральна, (3) провідникова (блоки нервiв), – може забезпечити 

повне ЗНЕБОЛЕННЯ (без притаманних опіоїдам недоліків – нудоти, 

блювання й апное) i достатню МIОРЕЛАКСАЦIЮ (без ураження 

дихальної мускулатури). Отже, якщо НЕПРИТОМНIСТЬ не є 

обов'язковою – регiональна анестезiя корисна, а якщо непритомнiсть 

шкiдлива – регiональна анестезiя є просто незамiнною. Ще в 1920-х 

роках Е.Форг писав: «При загальній анестезії ми поводимося так, ніби 

нам треба вимкнути світло у кварталі, а ми кидаємо в пітьму ціле 

місто». Не дивно, що кожен другий анестезіолог у сучасній Україні 

широко застосовує епідуральну анестезію, особливо для літніх 

пацієнтів. Але, продовжуючи аналогію Форга, можна сказати, що для 

вимикання світла в одній квартирі не треба знеструмлювати цілий 

квартал. Для операції з приводу панарицію чи флегмони ступні, коли 

можливе повне знеболення одним уколом у плечове сплетення або 

сідничий нерв, не надто раціональною буде спінальна або епідуральна 

анестезія, з майже неминучими порушеннями гемодинаміки (а при 

“високій” анестезії – із зупинкою дихання) й обов’язковими інфузіями. 
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ПЕРЕВАГИ ПЕРЕД ІНШИМИ ВИДАМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

АНЕСТЕЗІЇ 
Отъ спинномозговой анэстезіи я совершенно отказался съ тѣхъ поръ, 

какъ получилъ 4 тяжелыхъ коллапса на 20 только случаевъ, 

проведенныхъ со всѣми необходимыми предосторожностями. 
В.Ф.Ясенецкiй-Войно: Регiонарная анэстезiя. 

 Петроградъ, 1915. С.10 

Для регiональної анестезiї є дiйсним принцип: ЧИМ 

ПРОКСИМАЛЬНIШЕ – ТИМ ЕФЕКТИВНIШЕ, АЛЕ ЧИМ ДИСТАЛЬНIШЕ – ТИМ 

БЕЗПЕЧНIШЕ. 

Так, спiнальнi й епiдуральнi блокади пiсля одного уколу 

голки дають анестезiю бiльших зон, нiж блокади окремих нервiв. Але 

й риск ускладнень вiд них – теж бiльший. Навiть «батько» спiнальної 

анестезiї, Август Бiр, сказав у 1909 роцi: «…але передусім місцева 

анестезія зараз є більш досконалим способом, ніж наркоз і 

спинномозкова анестезія, і в тих випадках, де можна надiйно 

застосувати мiсцеву анестезiю, не слiд робити спинномозкової; це 

було б тяжкою технiчною помилкою».  

Проводити спінальну чи епідуральну анестезію без голки у 

вені – не сміливість, а нехлюйство. Лишити пацієнта під час такої 

анестезії сам на сам із хірургом – злочинна недбалість. А «малі» блоки 

нервів (коли введена мала доза анестетика) не потребують ані 

повсякчасної присутності анестезіолога, ані венозного доступу. 

Знеболення після блоку нервів – триваліше, ніж після 

одноразової (без катетера) епідуральної або спінальної анестезії. Окрім 

того, до нервів теж можна підводити катетер. 

 

ПЕРЕВАГИ ПЕРЕД ІНФІЛЬТРАЦІЙНОЮ МІСЦЕВОЮ 

АНЕСТЕЗІЄЮ 
На смѣну прежнимъ, неуклюжимъ и примитивнымъ, способамъ 

 послойнаго пропитыванiя, даже наводненiя анэстезирующимъ растворомъ 

 всего, что надо разрѣзать, пришла новая, изящная и привлекательная, 

 методика мѣстной анэстезiи, въ основу которой легла глубоко рацiональная идея 

 прервать проводимость тѣхъ нервовъ, по которымъ передается 
 болевая чувствительность изъ области, подлежащей операцiи. 

В.Ф.Ясенецкiй-Войно: Регiонарная анэстезiя. 

Петроградъ, 1915; с.3 

Інфільтраційна місцева анестезія, навіть при найкращому 

виконанні, (1) не забезпечує міорелаксації (розслаблення м’язів), (2) 

порушує топографію оперованої області, (3) уповільнює операцію 

через потребу інфільтрувати всі тканини місцевим анестетиком та ще 

й дочекатися його ефекту (повне знеболення новокаїном потребує 15 

хвилин), (4) є менш тривалою, ніж провідникова. А при невдалому 
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виконанні вона зветься “крикаїновою” анестезією (бо пацієнт кричить 

від болю). 

Сьогоденна кількість анестезіологів у нашій країні дає право 

хірургам не відволікатися на знеболення (досить їм своїх проблем). Не 

дивно, що зараз майже всі апендектомії в Україні проходять з участю 

анестезіолога (хоч пару десятиріч тому це було рідкістю). 

 

НЕДОЛІКИ НЕРВОВИХ БЛОКІВ 
Только окончив операцию, можно сказать, была ли анестезия полной. 

В.Ф.Войно-Ясенецкий: Очерки гнойной хирургии. 

Л.: Медгиз, 1956; с.604 

1. Блоки нервів потребують уміння від анестезіолога, а також 

розуміння від інших членів бригади (див. нижче – підрозділ “БЛОКИ 

НЕРВІВ БЕЗ СЕДАЦІЇ”). 

2. Пацієнт може бажати непритомності під час операції. Але 

це не заважає використовувати переваги нервових блоків у комбінації 

з поверхневим медикаментозним сном, безпечнішим, ніж глибокий 

наркоз (див. нижче – підрозділ “БЛОКИ НЕРВІВ І ПОВЕРХНЕВА 

СЕДАЦІЯ”). 

3. Аналгезія може бути неповною. Тоді може знадобитися не 

седація, а поверхневий наркоз (див. нижче – підрозділ “БЛОКИ 

НЕРВІВ І ГЛИБОКА СЕДАЦІЯ”). 

4. Деякі операції, наприклад, торакотомії, неможливо 

виконати лише під регіональною анестезією. Але й у таких випадках 

нервові блоки можуть бути компонентом інтра- й постопераційного 

знеболення (див. нижче – підрозділ “БЛОКИ НЕРВІВ ЯК 

КОМПОНЕНТ «ВЕЛИКОГО» НАРКОЗУ”). 

5. Деякі блоки потребують 30-40 хвилин до повного ефекту. 

Щоб не затягувати операційний день, варто робити такі блоки в 

передопераційній, ще до закінчення попередньої операції. 

6. Можлива інтоксикація місцевим анестетиком, якщо його 

ввести у завеликій дозі або внутрішньовенно. Тому треба досконало 

знати найвищі припустимі дози, методи запобігання 

внутрішньовенному введенню, клініку інтоксикації та лікувальні заходи 

при ній. 

7. Існує, хоч і невеликий, риск тривалого ушкодження нервів. 

Тому треба працювати ніжно, не “колупаючи” голкою. 
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ПОКАЗАННЯ 
 

Зараз у розвинених країнах блоки нервів широко 

застосовуються за такими показаннями: 

1) хірургічними: (a) під час операції (ізольовані блоки або в 

комбінації з наркозом) і (b) для післяопераційного 

знеболення; 

2) терапевтичними (для лікування больових синдромів); 

3) діагностичними (для діагностики больових синдромів). 

 

 

ХІРУРГІЧНІ БЛОКАДИ НЕРВІВ 
Для хирурговъ, не располагающихъ достаточнымъ числомъ помощниковъ, 

 слѣдовательно и для земскихъ врачей, весьма важно и то обстоятельство, 
 что регiонарная анэстезiя производится самимъ операторомъ 

 до начала операцiи, и дальше ничьей помощи не требуется. 
В.Ф.Ясенецкiй-Войно: Регiонарная анэстезiя. 

Петроградъ, 1915; с.10 

Блоки нервів (зрозуміло, якщо блокуватиметься вся оперована 

зона) показані для будь-якої операції, особливо коли після неї 

потрібні тривалі знеболення та релаксація, а загальна анестезія є 

небажаною (див. вище). Особливо корисні вони для амбулаторної 

хірургії, де треба, щоб пацієнт якомога раніше був здатним іти додому, 

щоб він був, кажучи англійською, street-fit [стріт-фіт] – готовим до 

вулиці.  

При операціях на голові хірурги-офтальмологи й стоматологи 

давно довели своєю повсякденною практикою переваги нервових 

блоків. 

На кінцівках блоки нервів можна використовувати майже при 

всіх операціях, особливо в гнійній хірургії та в ортопедії, де тривалі 

знеболення й релаксація в післяопераційному періоді особливо корисні 

після репозиції складних переломів і зашивання сухожиль. 

При операціях на тулубі нервові блоки використовують мало, 

хоча колись робили лапаротомії після блоку черевного сплетення та 

міжреберних нервів. Зараз нерідко блокують міжреберні нерви після 

операцій на верхньому поверсі черевної порожнини. 

Виконувати блоки нервів може і хірург загального профілю, і 

ортопед – і деякі з них добре це вміють, особливо представники 

старшого покоління. Але навчитися легше анестезіологові – якщо 

провідникова анестезія буде неповною, він зможе доповнити її 

глибокою седацією і навіть наркозом. У сьогоднішнього покоління 

лікарів “сфери впливу” приблизно діляться так: “дистальні” блокади 



 68 

(поблизу від оперованої зони): у роті, на кисті (особливо на пальцях), 

інколи на стопі – переважно виконують хірурги відповідного профілю, 

а “проксимальні” блокади нервів (на плечовому або тазовому поясі) 

здебільшого виконують анестезіологи. 

 

БЛОКИ НЕРВІВ БЕЗ СЕДАЦІЇ 
Для спокойствія больныхъ необходимо не устраненіе ихъ сознанія, 

 а только полнота мѣстной или регіонарной анэстезіи; 
 даже нервные больные очень скоро успокаиваются, 

 если они убѣждаются, что операцiя вполнѣ безболѣзненна. 
В.Ф.Ясенецкiй-Войно: Регiонарная анэстезiя. 

Петроградъ, 1915; с.11 

Коли пацієнт хоче бути цілком притомним або цього потребує 

його тяжкий стан, можна обійтися зовсім без седації. Особливо це 

добре для амбулаторної “малої” хірургії. Але при цьому блок мусить 

бути ідеальним за своєю якістю, з усуненням навіть тактильних 

відчуттів (які зляканий пацієнт буде сприймати як біль).  

Анестезіолог мусить підтримувати мовний контакт із 

пацієнтом протягом усієї операції, щоб слідкувати таким чином за 

його фізичним і психічним станом і не давати хірургам забути, що 

хворий не спить (щоб не казали зайвого).  

Local anesthesia with “vocal” anesthesia – локальна (місцева) 

анестезія з “вокальною” (голосом) анестезією – так англомовні 

анестезіологи жартома називають ситуацію, коли вони “забивають 

баки” хворому, щоб він не дуже прислухався до ходу операції. Співати 

не обов’язково, якщо нема вокальних даних (лат.: vox, vocis – голос).  

Найяскравішим ПРИКЛАДОМ може бути блок плечового 

сплетення при звихові плечового суглоба – найчастіша причина появи 

анестезіолога на пропускнику або травмпункті. Хоча такий блок не 

знеболює шкіру над суглобом, він цілком усуває біль із капсули 

суглоба і розслаблює м’язи, що його оточують. Уже за 5-10 хвилин 

після введення 40 мл 1%-ного лідокаїну (це – максимум, тендітним 

пацієнткам досить і 20 мл) можна легко й безболісно вправити суглоб, 

послати пацієнта на контрольний знімок (своїми ногами!), при 

недостатній корекції – повторити будь-які ортопедичні маніпуляції 

(блок тоді буде ще кращим), накласти фіксуючу пов’язку й відпустити 

додому. Лише не забудьте попередити, що рука буде “не своя”, 

протягом 4-6 годин, що до неї не можна прикладати нічого гарячого чи 

холодного (щоб не обпекти або не обморозити, бо болю він не 

відчуватиме). 

Зрозуміло, що амбулаторні лікувальні блоки нервів теж не 

потребують ніякої седації. 
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БЛОКИ НЕРВІВ І ПОВЕРХНЕВА СЕДАЦІЯ 
 

Во время операции больной дрожал и кричал так, как если бы она делалась без всякой 

анестезии, но тотчас после операции сознался, что ни малейшей боли не чувствовал. 
В.Ф.Войно-Ясенецкий: Очерки гнойной хирургии. Л.: Медгиз, 1956; с.604 

Зазвичай, для комфорту пацієнта та щоб він не почув і не запам'ятав невдалі 

жарти й коментарі хірургів, ми застосовуємо мідазолам. 
Armando Fortuna, 2001 

Операції бояться майже всі пацієнти (навіть ті, хто цього не 

показує). Боязкі пацієнти, навіть після вдалого блоку, можуть 

сприймати тактильні відчуття як біль. Тому легкою седацією (зі 

збереженням мовного контакту і захисних рефлексів) бажано 

доповнювати більшість нервових блоків під час операцій у стаціонарі 

(коли хворому можна лежати в ліжку до повного прокидання). 

Для цього можна використовувати мінімальні дози (титруючи 

за ефектом) тіопенталу, діазепаму (Сибазон) або пропофолу 

(Диприван). Ці ліки, окрім керованої седації (найбільш керовану 

седацію забезпечує пропофол), знижують судомну готовність. Тому, з 

одного боку, меншою буде вірогідність тремору й корчів від великих 

доз місцевого анестетика. З іншого боку, через відсутність цих дуже 

лякаючих (але не надто страшних) симптомів із боку ЦНС, можна 

проґавити серцеві симптоми (порушення ритму – брадикардію, тощо). 

Оскільки тіопентал і пропофол (Диприван) самі можуть спричиняти 

деяку брадикардію, перед їх застосуванням краще ввести 

внутрішньовенно атропін. 

Слід також пам’ятати, що в літніх пацієнтів діазепам 

(Сибазон) може спричинити парадоксальне психічне збудження. 

 

БЛОКИ НЕРВІВ І ГЛИБОКА СЕДАЦІЯ 
Від початківця ніхто не чекає успіху при перших спробах регіональної анестезії; 

часткові невдачі виправляються кількома затяжками ефіру чи газу... 

Але, пам‟ятаючи, що невдачі бувають і в експертів, він має пробувати знов і знов, 
скрупульозно додержуючись принципів методу, доки не досягне успіху. 

Gaston Labat, 1928 

Глибока седація (майже наркоз) буває потрібною значно 

рідше, переважно – при недостатній глибині або обсязі блоку нервів. 

Якщо притомність не потрібна або є небажаною, така седація можлива 

й після вдалого блоку. 

Оскільки (1) міорелаксація (обмежена операційним полем, 

без ураження дихальних м’язів) і (2) (хоча б часткове) знеболення (без 

блювання, притаманного опіоїдам) забезпечені місцевим анестетиком, 

логічним буде передусім підтримання (3) третього компонента 

наркозної тріади – непритомності – легко керованим седативним 
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засобом, що мінімально порушує дихання та кровообіг і забезпечує 

можливість швидкого й приємного прокидання. 

Тіопентал – найстаріший і найбільш перевірений – має 

важливі переваги: (1) дешевизну, (2) протисудомний ефект, (3) 

відсутність парадоксального збудження, (4) індукцію печінкових 

мікросомальних ферментів, які внаслідок цього швидше 

метаболізують місцеві анестетики, – і не менш важливі недоліки: (1) 

зниження серцевого викиду, (2) тривалий сон після багаторазових 

підтримуючих доз, (3) можливість бронхоспазму. Обов’язкова 

премедикація атропіном. 

Діазепам (Сибазон, Реланіум, Седуксен, Валіум) теж має 

переваги: (1) стабільнішу (ніж із тіопенталом) гемодинаміку, (2) 

протисудомний ефект, (3) запобігання кетаміновим галюцинаціям 

(якщо планується введення кетаміну, краще почати з діазепаму й 

атропіну) і недоліки: (1) тривалий сон після багаторазових 

підтримуючих доз, (2) конкуренція з місцевими анестетиками за білки 

плазми, що підвищує риск інтоксикаційних проявів із боку міокарда, 

(3) можливість парадоксального психічного збудження у літніх 

пацієнтів (дуже рідко – у дітей). 

Кетамін (Кеталар, Кетанест, Ketaject, Каліпсол) – 

дисоціативний (на анестезіологічному жаргоні – “шизоїдний”) 

анестетик. Переваги: (1) можливість внутрішньом’язового введення, 

(2) деякий знеболюючий ефект, (3) збереження самостійного дихання, 

стабільної гемодинаміки та захисних рефлексів. Недоліки: (1) 

можливий ларингоспазм через оті захисні рефлекси, (2) гіперсалівація 

(теж провокує ларингоспазм), (3) яскраві сновидіння та психічне 

збудження. Про це кожен старий анестезіолог може розповісти багато 

анекдотів, не завжди веселих. Обов’язкова премедикація достатніми 

дозами атропіну і (дуже бажано) діазепаму. 

Пропофол (Диприван, Рекофол) – найпопулярніший у 

розвинених країнах засіб для амбулаторних наркозів та 

інтраопераційної седації. Переваги: (1) висока керованість (як в 

інгаляційних анестетиків), (2) швидке й приємне прокидання, (3) 

потужна протиблювотна дія, (4) протисудомний і (5) бронхолітичний 

ефекти. Недоліки: (1) вводиться лише внутрішньовенно, (2) біль у вені 

(рідко, лише на початку введення до тонкої вени, без флебіту), (3) 

інколи – мимовільні рухи під час індукції (не судоми), (4) можливість 

брадикардії та помірної артеріальної гіпотензії. Брадикардії запобігає 

атропін, болям у вені – попереднє введення мінімальних доз лідокаїну, 

діазепаму або кетаміну, мимовільним рухам – діазепам. Найзручніше 

проводити індукцію та підтримання наркозу чи седації краплинно (на 
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фізіологічному розчині або 5%-ній глюкозі), регулюючи глибину 

темпом інфузії. 

Якщо Ви бачите, що блок не вдався і знеболення недостатнє, 

можна використати кетамін (він має, крім седативної, ще й 

аналгетичну дію) або опіоїди, серед яких морфін і піритрамід 

(Дипідолор) приваблюють своєю не лише аналгетичною, а ще й 

седативною дією. 

 

 

БЛОКИ НЕРВІВ ЯК КОМПОНЕНТ “ВЕЛИКОГО” НАРКОЗУ 
Загальна й місцева анестезія можуть скласти елегантну комбінацію, 

 для блага пацієнта під час операції та для безболісного прокидання. 

Michael Rosen, 1989 

Навіть у дуже емоційних дорослих і маленьких дітей, що 

бояться голок і обов’язково потребують наркозу, блокади нервів 

можуть справити свій благодійний ефект. Блокади, які не потребують 

пошуку парестезії, можна виконувати після індукції до наркозу, але до 

початку операції.  

Тоді, без використання опіоїдних анальгетиків, які 

спричиняють післяопераційне блювання та інші небажані ефекти, 

можна забезпечити надійну випереджаючу аналгезію [англ.: 

preemptive analgesia; рос.: упреждающая анальгезия], яка не дасть 

больовим імпульсам пройти до центральної нервової системи, та ще й 

досить тривале післяопераційне знеболення (особливо при 

застосуванні місцевих анестетиків тривалої дії, наприклад – 

бупівакаїну). 

В ортопедії дуже цінною перевагою нервових блокад (нехай і 

разом із наркозом), окрім аналгезії, є міорелаксація, яка досить довго 

триває після операції. Завдяки їй, післяопераційний пацієнт, який не 

повністю отямився після наркозу, не порве щойно зашите сухожилля і 

не зсуне уламки кістки, копіткою працею хірурга з’єднані докупи. 

Взаємодія між міорелаксантами й місцевими 

анестетиками. Як деполяризуючий міорелаксант сукцинілхолін 

(Дитилін), так і естерні місцеві анестетики (Новокаїн, Дикаїн) 

гідролізуються псевдохолінестеразою плазми, при цьому конкуруючи 

за неї. Через це, по-перше, після введення дитиліну дія естерних 

місцевих анестетиків може бути тривалішою (і це – добре), по-друге, 

на тлі застосування місцевих анестетиків апное від дитиліну може 

тривати дещо довше. 
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ТЕРАПЕВТИЧНІ (лікувальні) БЛОКАДИ НЕРВІВ 
Старую клячу или игривого жеребенка можно много раз водить на скачки, 

 чтоб они смотрели, как бегают настоящие рысаки. Но должный результат 

 будет только после обучения или тренировок, да и то при условии,  
что объект обучения способен воспринять и реализовать уроки. 

А.П.Зильбер, Е.М.Шифман, 1997 

Блоки різних нервів і сплетень (у тому числі – вегетативних) 

можуть бути дуже корисними при лікуванні багатьох захворювань, 

особливо неврологічних (неврити, фантомні болі, herpes zoster, тощо) 

та судинних (облітеруючий атеросклероз і ендартеріїт, гострі 

тромбози). Інколи результат навіть однієї-двох блокад буває 

вражаючим, тобто вони – не лише ефективні, а й ефектні. Але 

невдалу лікувальну блокаду наркозом не врятуєш, тому її мусить 

виконувати досвідчений фахівець із великим “регіональним” досвідом, 

напрацьованим багаторічною роботою в операційній. 

Але й цього замало. Хворі з хронічними больовими 

синдромами мають багато суперечливих діагнозів, нерідко – 

залежність від знеболюючих ліків (аж до наркотиків), відповідний 

характер і зневіреність у медицині. Тому вони потребують так званого 

“мультидисциплінарного підходу”: консультацій досвідчених 

невропатологів, психологів, психіатрів, навіть наркологів. І фахівцям 

цих галузей не завадить мати хоча б деяке уявлення про лікувальні 

блокади. 

Найпоширеніші лікувальні блоки (до того ж – не найважчі) 

у сьогоднішній практиці анестезіолога – це (1) блокада міжреберних 

нервів при міжреберній невралгії, (2) блокада надлопаткового нерва 

при плечо-лопаткових периартритах, (3) блокада поперекового відділу 

супутнього стовбура при облітеруючому ендартеріїті або 

атеросклерозі. 

 

НЕЙРОТОМІЯ 
РАЗРѢЗЫВАНІЕ НЕРВОВЪ (Sectio nervorum). 

 Операція сія наичаще дѣлана надъ нервами пятой и седьмой пары 
 въ сильныхъ нервныхъ боляхъ лица (prosopalgia); 

 впрочемъ произведена также въ нервныхъ боляхъ 

 другихъ подъ кожею поверхностно лежащихъ нервовъ. 

 Успѣхъ сей операціи остается еще сомнителенъ, поелику боли 

 послѣ оной не прекращаются, но остаются въ одинакой силѣ, 

 или возвращаются послѣ временнаго прекращенія. 
Х.Саломонъ, 1840  

Як свідчить цитата з Христіана Саломона, одного з перших 

санкт-петербурзьких професорів хірургії, механічна нейротомія – 

перерізання нерва – має багатовікову історію. При невралгії 

трійчастого нерва її рекомендував ще Ґален (Galenus) у ІІ сторіччі н.е. 
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Але далеко не завжди вона буває ефективною (див. епіграф). До 

фізичної нейротомії відносять денервацію за допомогою високих 

температур (гідротермічна деструкція), низьких температур 

(кріодеструкція), електромагнітними хвилями високої (радіо) частоти 

[Mulroy, 1996]. До хімічної нейротомії відносять так звані 

нейролітичні блокади [англ.: neurolytic blocks] етиловим спиртом, 

фенолом, гліцерином, рідше – хлорокрезолом, амонію сульфатом, 

холодним фізіологічним розчином. Найтриваліший ефект справляє 

алкоголізація нервів (етиловим спиртом). 

 

Алкоголізація нервів  
При тяжкій невралгії вживають іньєкцій спирту в трійчастий нерв, 

 фізіологічного розчину та кокаїну в сідничий нерв. 

Д.М.Залкан, 1932; с.85. 

Сторічний досвід алкоголізація нервів (при невралгії 

трійчастого нерва її застосовують з 1903 року) показав, що це – 

процедура не для початківця. Ризик ускладнень – дуже високий. 

Навіть корифеї роблять алкоголізацію вегетативних сплетень 

(наприклад, черевного) і черепно-мозкових нервів (наприклад, 

трійчастого) із великою обережністю, після попередніх блокад 

місцевими анестетиками. Причому – лише вегетативних і черепно-

мозкових соматичних (див. епіграф). Алкоголізація соматичних 

нервів, що походять із спинного мозку (наприклад, сідничого, 

стегнового або міжреберних), неприпустима! Після неї можливі 

неврити з такими болями, що попередню невралгію хворий вважатиме 

іграшкою. 

 

ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Хоч деякі “фанати” нервових блоків вважають, що для них 

зовсім немає протипоказань, цілком із цим погодитись не можна. 

1. Інфекція шкіри в місці уколу голки – абсолютне протипоказання 

(хоча «крутий регіональщик» може знайти інше місце уколу). 

2. Демієлінізуючі хвороби нервової системи – відносне 

протипоказання. Хоча шкідливість нервових блоків при цих 

захворюваннях ніким не доведена, Вас можуть звинуватити в їх 

загостренні.  

3. Кровоточивість (будь-яке порушення гемостазу) є відносним 

протипоказанням для блоку нервів у місцях, де великих судин 

нема (Nervus femoris cutaneus lateralis) або їх можна надовго 

притиснути (Nervus femoralis), але абсолютним 

протипоказанням, якщо поруч є судина, яку притиснути 
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неможливо (Arteria subclavia при надключичному доступі до 

плечового сплетення або міжреберні судини при блоках 

міжреберних нервів). 

4. Повна блокада серця (атріо-вентрикулярний блок III ступеня) від 

великих доз місцевих анестетиків може ускладнитися ще більшим 

уповільненням пульсу (приступом МЕС – Морганьї–Едемса–

Стокса). Не сподівайтеся, що адреналін, доданий до розчину, буде 

противагою, – його дія коротша за дію місцевих анестетиків! 

5. Епілепсія може загостритися після введення великих доз місцевих 

анестетиків. 

6. Непритомність хворого не дозволить почути від нього сигнал про 

парестезію, але якщо цього не треба – блоки нервів можливі. 

7. Діти дуже бояться голок, тому нервові блоки в них роблять без 

пошуку парестезій і (здебільше) під глибокою седацією.  

8. Категорична відмова пацієнта, хоча його можна умовити 

(головні аргументи: «Ви хочете, щоб не боліло, чи хочете спати?» 

– і розповідь про загрози від наркозу). 

9. Алергія на місцеві анестетики (на естерні анестетики – буває 

рідко, на амідні – украй рідко). 

 

 

ІСТОРІЯ НЕРВОВИХ БЛОКІВ 
Регіональна анестезія прийшла, щоб залишитися. 

William J. Mayo, 1928 

Як це не дивно, блоки нервів 

застосовувалися задовго до відкриття 

місцевих анестетиків. Ще в 1564 році 

геніальний французький хірург Амбруáз 

Парé (Ambroise Paré, 1510–1590) 

досягав деякої анестезії стисканням 

нервових стовбурів. У 1784 році 

англійський хірург Джеймс Мур (James 

Moore, 1762–1860) видав книжку з 

описанням спеціальних струбцин для 

стискання нервів плечового сплетення у 

пахві, а також сідничого та стегнового 

нервів (одночасно) на верхньому кінці 

стегна (Малюнок 23). Але результати 

були ненадійними: не дуже притиснеш 

– болітиме, надто сильно притиснеш – 

буде параліч. 

Мал.23. Стискання нервів 

струбцинами Джеймса Мура. 
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У 1884 році, щойно до США дійшла звістка з Гейдельберга 

про анестетичну дію кокаїну, молоді нью-йоркські хірурги 

У.С.Хóлстед (William Stewart Halsted, 1852–1922) і Р.Дж.Холл 

(R.J.Hall) почали вживати кокаїн для блокування нервів голови та 

кінцівок. Через токсичність кокаїну вони спершу випробовували ці 

блоки на собі, через що стали кокаїністами. Але на той час у 

Великобританії та США були вже професійні лікарі-анестезіологи, 

наркоз був досить безпечним, тому регіональна анестезія розвивалася 

переважно в континентальній Європі, особливо в її східній і 

центральних імперіях (Романових, Гогенцоллернів, Габсбургів), де для 

більшості населення було доступним лише дешеве знеболювання.  

Наступними віхами були (з 1902 року) додавання адреналіну 

до розчину кокаїну (“хімічний турнікет”) для подовження ефекту та 

зменшення токсичності місцевого анестетика, а також (із 1905 року) 

широке запровадження новокаїну – малотоксичного й не 

психотропного – який на кілька десятиріч став еталонним місцевим 

анестетиком. Обидва досягнення пов’язані з ім’ям німецького хірурга 

Гéнриха Брáуна (Heinrich Friedrich Wilhelm Braun, 1862–1934), “батька 

місцевої анестезії”, автора найкращої на той час книги “Die 

Lokalanästhesie” та терміну Leitungsanästhesie (провідникова 

анестезія) . 

Перша світова війна (1914–1918) довела переваги регіональної 

анестезії та європейської школи в цій галузі. У 1920 році до всесвітньо 

відомої клініки Мейо (США) був запрошений французький хірург 

Гастóн Лабáт (Gaston Labat, 1877–1934), який у 1923 році заснував 

Американське товариство регіональної анестезії. Його класична книга 

“Regional Anesthesia” стала Біблією для створеної ним школи 

американських анестезіологів-“регіоналістів”. До цієї школи належать 

автори пізніших книг на цю ж тему: Джон Адріáні (J.Adriani), Дéніел 

Мур (D.C.Moore), Тéренс Мéрфі (T.M.Murphy), Елон Вінні (A.P.Winnie) 

та багато інших. 

 

Нервові блоки в Україні 
Нашого цвіту – по всьому світу. 

Український фольклор 

Україна може пишатися тим, що на її землі починалося й 

закінчилося життя Валентина Феліксовича Войно-Ясенецького 

(Малюнок 24), якому в СРСР не було рівних у галузях гнійної 

хірургії, хірургічної артрології та нервових блоків. У щелепно-

лицьовій області справжнім асом хірургічних і лікувальних блокад 

нервів був київський професор хірургічної стоматології Соломон 
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Наумович Вайсблат. На жаль, книги обох давно стали 

бібліографічними раритетами. 

 

 

Після другої світової війни 

лідокаїн – перший з амідних 

анестетиків, стабільних у розчинах і не 

алергогенних, посів на Заході місце 

еталонного місцевого анестетика. Його 

низька токсичність і здатність швидко 

проникати до нервів (що особливо 

важливо при блоках нервових сплетень) 

значно розширили можливості 

регіональної анестезії. З 1960-х років 

усе ширше в усьому світі застосовують 

бупівакаїн, що має найбільш тривалу 

дію при епідуральній анестезії та блоках 

нервів.  

Через «залізну завісу», майже 

до розпаду СРСР ці анестетики були малодоступними для наших 

анестезіологів, які компенсували це своїми руками й головами. 

Харківська школа анестезіологів, тісно пов’язана з ім’ям Анатолія 

Юліановича Пащука, автора книги “Регионарное обезболивание” 

(1987), є й досі однією з найвідоміших в Україні. До цієї школи 

належить і Маргарита Миколаївна Гільова, чия монографія 

“Проводниковая анестезия” (1995), як і книга її вчителя, вже стала 

малодоступною через малий тираж. Зараз М.М.Гільова працює в 

Мозамбіку, де блоки нервів називають “українською анестезією 

доктора Маргарити”. 

Мал.24. Валентин Феліксович Войно-Ясенецький (до 1917 р. – Ясенецький-Войно). 
Нащадок українських шляхтичів Войнів, військових і церковних (як православних, 

так і католицьких) діячів Речі Посполитої XVІ-XVІІ сторіч. Народився в Керчі 1877 р. 

Закінчив у Києві гімназію, художнє училище, медичний факультет університету св. 
Володимира. Працював хірургом, захистив дисертацію “Регіонарная анэстезія”. У 

1917-1923 рр. – у Ташкенті: хірург, професор і одночасно – єпіскоп Лука. За свою 

віру, 1924-1943 роки провів переважно по тюрмах і засланнях: Туруханський край (за 

Полярним колом), Архангельск, Красноярський край. Сприймаючи репресії з 

патриціанською незворушністю, продовжує хірургічну роботу й пише ясною й 

чистою “войно-ясенецькою” мовою книги, у тому числі класичні “Очерки гнойной 
хирургии”, з досі актуальним розділом “Местная анестезия”. Наприкінці життя, вже 

сліпий, зосередився на релігійній діяльності як архієпископ Сімферопольський і 

Кримський. Помер у Сімферополі 1961 р. У 1995 р. його канонізовано як святого 

(святитель і сповідник Лука). 
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Як видно з цієї історичної довідки, можливості блокування 

нервів підвищувалися після приходу принципово нових місцевих 

анестетиків. Зараз лідокаїн став доступним для будь-якої нашої 

лікарні, розпочато в Україні виробництво і бупівакаїну (хорватський 

бупівакаїн – Анекаїн – уже є на українському ринку). Це відкриває нові 

можливості для вітчизняних анестезіологів і хірургів, і можна 

очікувати з їхнього боку нового сплеску зацікавленості нервовими 

блоками. 

 

МІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ 
ДЛЯ НЕРВОВИХ БЛОКІВ 

Яка різниця між ортопедом і теслею? Тесля знає більше двох назв антибіотиків. 
Американський анестезіологічний фольклор 

У цьому жарті є частка істини. Студенти, які бажають 

присвятити себе хірургії, дуже шанують анатомію і не дуже – 

фармакологію. Між тим, для лікаря хірургічного профілю ніщо з 

фармакології не є таким важливим, як місцеві анестетики, бо він 

повсякчас із ними працює. А особливо добре треба їх знати тим, хто 

виконує блокади нервів, бо: 

по-перше, при “великих” блокадах нервів (з великими дозами) 

існує значний ризик інтоксикації (і слід знати її передвісники, прояви, 

допомогу);  

по-друге, “асортимент” анестетиків для блокад нервів – 

ширший, ніж для інших видів місцевої й регіональної анестезії, і треба 

добре їх “розкласти по поличках” у своїй голові. 

 

МЕХАНІЗМ ДІЇ 
Учений мусить не забувати, що всі системи 

 існують не в природі, а лише у свідомості людей. 

Клод Бернар (1813–1878) 

Не заглиблюючись до тонкощів деполяризації та 

реполяризації, тим більше – до нюансів руху іонів при цих процесах, 

практичний лікар мусить знати, що місцеві анестетики пригнічують 

провідність у периферичних нервових волокнах. Але не лише там, а ще 

й в інших місцях, де ця провідність має велике значення (у серці, у 

головному мозку).  

Інші ліки, що впливають на серце й головний мозок 

(антигістамінні, седативні, деякі антиаритміки) теж мають 

місцевоанестетичні властивості. Старі, досвідчені стоматологи для 

місцевої анестезії у пацієнтів з алергією на новокаїн застосовували 

димедрол (2-3 мл 1%-ного розчину).  
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Взагалі, провести чітку межу між різними групами ліків не 

завжди можливо (див. епіграф). Так, лідокаїн для анестезіолога – 

місцевий анестетик, а для кардіолога – антиаритмік, що вповільнює 

провідність і знижує збудливість міокарда. Анестезіолог теж мусить 

завжди пам’ятати про серцеві ефекти місцевих анестетиків. Тому 

блокади нервів (принаймні, значним об’ємом місцевих анестетиків) є 

протипоказаними при повній атріо-вентрикулярній блокаді (можливе 

ще більше зниження частоти серцевих скорочень, навіть синдром 

МЕС – Морґаньї–Едемса–Стокса). 

Усі місцеві анестетики мають схожу молекулярну структуру і 

майже однаковий механізм дії. Але вони різняться щодо 

1) сили (глибини) знеболюючого ефекту, 

2) здатності проникати до нервів, 

3) початку дії, 

4) тривалості дії, 

5) токсичності, 

6) здатності спричиняти алергію. 

 

Тому, обираючи місцевий анестетик, треба брати до уваги 

індивідуальні особливості хворого (алергологічний анамнез, печінкову 

недостатність), очікувану тривалість операції, її екстреність, а також 

нерв або сплетення, що потребує блоку. 
Таблиця 11 

ХІМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ 
ЕСТЕРНІ (складноефірні) АМІДНІ 

Кокаїн Лідокаїн (Ксилокаїн, Ксикаїн) 
Прокаїн (Новокаїн) Мепівакаїн (Карбокаїн, Скандикаїн, Полокаїн) 

Хлоропрокаїн (Незакаїн) Прилокаїн (Цитанест, Ксилонест) 

Тетракаїн (Дикаїн) Бупівакаїн (Маркаїн, Сенсоркаїн, Анекаїн) 
Бензокаїн (Америкаїн) Левобупівакаїн (Хірокаїн) 

Пропоксикаїн (Равокаїн) Ропівакаїн (Наропін) 

 Етидокаїн (Дуранест) 
 Артикаїн (Ультракаїн) 

 Мезокаїн (Тримекаїн) 

У хімічному відношенні (Таблиця 11) місцеві анестетики ділять 

на дві групи: естерні (складноефірні) і амідні. Не заглиблюючись до 

хімії, лікар мусить знати шість речей, важливих для практики: 

1. Перехресної алергії між цими групами майже не буває. Тобто, 

при наявності алергії до місцевого анестетика з однієї групи, 

краще користуватися анестетиком з іншої групи. 

2. Більшість естерних місцевих анестетиків руйнується 

(гідролізується) плазмовими ферментами (переважно 

холінестеразою) з утворенням пара-амінобензойної кислоти – 
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життєво важливого для деяких мікробів (але не для людини) 

вітаміну, на конкуренції з яким основана дія сульфаніламідів, у 

тому числі – ко-тримоксазолу (Бісептол, Бактрим). Тобто 

лікувальна дія сульфаніламідів ослаблюється новокаїном і 

дикаїном. 

3. Через таке досить швидке руйнування естерні анестетики рідше 

спричиняють загальнотоксичні реакції. Виняток – дикаїн, який 

руйнується повільніше (хоч його токсичність дещо перебільшена). 

4. Гідроліз естерних анестетиків відбувається у водних розчинах і 

без усяких ферментів. Тому термін зберігання їхніх розчинів – 

коротший, ніж в амідних анестетиків. 

5. Естерні місцеві анестетики спричиняють алергію значно частіше, 

ніж амідні. Вважається, що алергія буває саме на пара-

амінобензойну кислоту, що входить до складу естерних 

анестетиків, але не амідних. 

6. Алергія на амідні місцеві анестетики буває вкрай рідко і 

спричиняється в більшості випадків не самим анестетиком, а 

консервантом (метил-парабеном), що міститься в ампулах і 

флаконах у досить високій концентрації (1%). Тому для алергіків 

краще використовувати препарати з позначкою MPF (англ.: Methyl 

Paraben Free – без метилпарабену). Недолік розчинів без 

метилпарабену – менший термін зберігання. 
Таблиця 12 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА ПОЧАТКОМ ДІЇ 
(указаний початок дії при блоках нервів) 

ШВИДКИЙ початок дії 

(до 5 хвилин) 

ПОВІЛЬНИЙ початок дії 

(більше 10 хвилин) 

Хлоропрокаїн (Незакаїн) Прокаїн (Новокаїн) 

Лідокаїн (Ксилокаїн, Ксикаїн) Бупівакаїн (Анекаїн, Маркаїн) 
Прилокаїн (Цитанест, Ксилонест) Левобупівакаїн (Хірокаїн) 

Мепівакаїн (Карбокаїн, Полокаїн) Ропівакаїн (Наропін) 

Етидокаїн (Дуранест) Тетракаїн (Дикаїн) 
Артикаїн (Ультракаїн)  

Різну швидкість настання ефекту місцевих анестетиків 

(Таблиця 12) пояснюють різним співвідношенням іонізованих і 

неіонізованих молекул анестетика, що характеризується величиною 

pKa – тобто pH, при якому ці дві форми мають однакові концентрації. 

Практичне значення такої класифікації полягає в тому, що для 

екстрених операцій краще вживати анестетики зі швидким початком 

дії, щоб повний ефект нервового блоку настав, поки хірурги миють 

руки, мажуть хворого антисептиком і обкладають його стерильною 

білизною. 
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Таблиця 13 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА ТРИВАЛІСТЮ ДІЇ 
(указана тривалість дії при блоках нервів) 

КОРОТКОЇ ДІЇ 
(до 1 години): 

СЕРЕДНЬОЇ тривалості 
(до 3-4 годин): 

ТРИВАЛОЇ ДІЇ 
(більше 4 годин): 

Прокаїн (Новокаїн) Лідокаїн (Ксилокаїн) Тетракаїн (Дикаїн) 

Хлоропрокаїн Прилокаїн (Ксилонест) Етидокаїн (Дуранест) 
Артикаїн (Ультракаїн) Мепівакаїн (Полокаїн) Бупівакаїн (Анекаїн) 

  Левобупівакаїн (Хірокаїн) 

  Ропівакаїн (Наропін) 

Різну тривалість дії місцевих анестетиків (Таблиця 13) 

пояснюють різним ступенем сполучення з білками, як у плазмі крові, 

так і в мембранах нервових волокон. 

Практичне значення такої класифікації полягає в тому, що для 

тривалих операцій краще вживати анестетики з тривалою дією. Але 

слід мати на увазі, що токсичні ускладнення від них матимуть теж 

триваліший і тяжчий перебіг. По-перше, довше буде утримуватися 

токсична концентрація в крові (через міцніше сполучення з білками 

плазми). По-друге, вони будуть тісніше пов’язані з мембранами 

міокарда, спричиняючи тяжчі серцеві ускладнення. 

 

СИЛА МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 
Різну силу, або ж потужність [англ.: potency; рос.: мощность] 

місцевих анестетиків пояснюють різною розчинністю в ліпідах – чим 

вона вища, тим більша сила (глибина блокади). 

Для практичної роботи з місцевими анестетиками важливо 

розуміти, що їх сила – таке ж відносне поняття, як і сила опіоїдних 

анальгетиків. Усі анестезіологи чули, що фентаніл у сто разів 

сильніший за морфін. Дійсно, ампула морфіну містить аж 10 мг, а 

ампула фентанілу – лише 0,1 мг. Але, за рахунок різної концентрації, 

обидві ампули приблизно рівні за силою. Еквіпотенційні (рівносильні) 

концентрації різних місцевих анестетиків наведені в Таблиці 14. 
Таблиця 14 

РІВНОСИЛЬНІ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

(жирним шрифтом – оптимальні для блоку товстих нервів) 
[зі змінами, з: D.B.Scott, 1989] 

Прокаїн (Новокаїн) 1 % 2 %    

Хлоропрокаїн 0,5 % 1 % 1,5 % 2 % 3 % 

Лідокаїн 0,5 % 1 % 1,5 % 2 % 3 % 

Прилокаїн 0,5 % 1 % 1,5 % 2 % 3 % 

Мепівакаїн 0,5 % 1 % 1,5 % 2 % 3 % 

Етидокаїн 0,25 % 0,5 % 0,75 % 1 % 1,5 % 

Бупівакаїн (Анекаїн) 0,125 % 0,25 % 0,375 % 0,5 % 0,75 % 

Левобупівакаїн (Хірокаїн) 0,125 % 0,25 % 0,375 % 0,5 % 0,75 % 

Тетракаїн (Дикаїн) 0,075 % 0,15 %  0,3 % 0,45 % 
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ТОКСИЧНІСТЬ МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 
В цілому, для місцевих анестетиків є дійсним правило – чим 

сильніший засіб, тим він токсичніший. Більшість авторів вважають 

найменш токсичними місцевими анестетиками новокаїн (бо швидко 

руйнується плазмовою холінестеразою), хлоропрокаїн (через ту ж 

причину), мепівакаїн (бо не розширює судин і тому менше потрапляє 

до крові), прилокаїн (бо сильніше сполучається з тканинами в місці 

введення).  

Але прилокаїн може спричиняти своє, специфічне, 

ускладнення – метгемоглобінемію (див. нижче). До того ж, деякі 

місцеві анестетики мають репутацію надто токсичних, на нашу думку, 

незаслужено. Так, дикаїн колись був єдиним анестетиком тривалої дії, 

його вживали дуже широко там, де ця тривала дія була дуже 

потрібною, тому перевищували припустимі дози й концентрації. Ці 

порушення, плюс широке застосування – в результаті досить часті 

ускладнення. 

Коли ми отримали в необмеженій кількості вітчизняний 

лідокаїн, його стали широко вживати всі – навіть ті, хто не знав ані 

припустимих доз, ані потрібних концентрацій. Та ще й ампули з 2%-

ною (більш ніж достатньою) концентрацією і з 10%-ною (концентрат 

для додавання у флакон, щоб уводити краплинно) – дуже схожі. 

Незнання цих “дрібниць”, плюс широке вживання – в результаті 

погана репутація лідокаїну. 

Описані в закордонній літературі ускладнення від 

бупівакаїну, можливо, зумовлені не стільки його токсичністю, скільки 

широким (через дуже тривалу дію) застосуванням. У нас із ним поки 

що працюють мало, переважно освічені люди, – то й про ускладнення 

поки що не чути. Що буде, як про нього узнають широкі маси наших 

лікарів, казати рано. 

 

ЗДАТНІСТЬ ПРОНИКАТИ ДО НЕРВІВ 
При блокуванні нервових сплетень анестезіологові буває 

дуже прикро, якщо якийсь із пучків цього сплетення виявився 

незаблокованим. Тому в таких випадках краще застосовувати місцеві 

анестетики, які краще розповсюджуються по сплетеннях. 

Найавторитетніші анестезіологи з великим досвідом нервових блокад 

при блокуванні сплетень надають перевагу лідокаїну, а особливо – 

мепівакаїну, які, на їхню думку, особливо гарно проникають до 

найвіддаленіших складових сплетення. Чим пояснюється цей факт, 

точно не відомо. Можливо, що тут має значення ліпофільність цих 

місцевих анестетиків.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРЕМИХ 
МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

Новокаїн (Procaine) – естерний місцевий анестетик 

повільного початку й короткої дії. Повний блок нерва настає лише за 

15 хвилин (великий недолік при малій тривалості дії). Через це зараз 

на Заході вживається лише для короткочасної спінальної анестезії 

(амбулаторні операції або діагностичні блоки). У нас продукується у 

формі ампул з 0,25%, 0,5%, 1% і 2%, а також флаконів з 0,25% і 0,5% 

розчинами. Оптимальна концентрація для блокування товстих нервів 

– 2% (20 мг/мл), для тоненьких гілочок – 0,5% (5 мг/мл). Максимально 

припустимі дози без додавання адреналіну – 500 мг (25 мл 2%), із 

додаванням адреналіну – 800 мг (40 мл 2%), абсолютна найвища доза з 

адреналіном – 1000 мг (50 мл 2%). Малотоксичний, бо швидко 

гідролізується холінестеразою плазми. 

Хлоропрокаїн (Chloroprocaine, Nesacaine) – естерний 

місцевий анестетик швидкого початку й короткої дії. Його дія – не 

триваліша, ніж у новокаїну, але настає значно швидше. На Заході 

вживається для короткочасної епідуральної анестезії (але не 

спінальної!), інколи – для блокування нервів. У нас його практично не 

вживають. Оптимальна концентрація для блокування товстих нервів – 

1-2% (10-20 мг/мл), для тонких гілочок – 0,5% (5 мг/мл). Максимально 

припустимі дози без додавання адреналіну – 800 мг (40 мл 2%), із 

додаванням адреналіну – 900 мг (45 мл 2%), абсолютна найвища доза з 

адреналіном – 1000 мг (50 мл 2%). Малотоксичний, бо швидко 

гідролізується холінестеразою плазми. Після його застосування були 

описані нейропатії, мабуть, від доданого мета-бісульфіту, але після 

зміни технології дозволений для блоку нервів (але не для спінальної 

анестезії!). 

Кокаїн (Cocaine) – природний естерний місцевий анестетик 

короткої дії, “предок” усіх інших місцевих анестетиків. Має унікальну 

здатність звужувати кровоносні судини, тому його досі вживають у 

деяких країнах (лише для поверхневої анестезії слизових оболонок – 

4%), з метою їх меншого набрякання й кровоточивості (наприклад, 

перед назо-трахеальною інтубацією). Через високу токсичність і 

здатність спричиняти залежність (кокаїнізм), у багатьох країнах він 

зараз заборонений. 

Бензокаїн (Benzocaine, Америкаїн) – естерний місцевий 

анестетик, вживаний лише для поверхневої анестезії (як аерозоль або 

мазь): для зрошення слизових оболонок рота або трахеї, для 

змазування ендотрахеальних трубок або слизових оболонок. 
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Дикаїн (Tetracaine, Amethocaine, Pontocaine, Pantocain, 

Dolanaest) – естерний місцевий анестетик повільного початку й 

тривалої дії. Повний ефект нервового блоку дикаїном (із додаванням 

адреналіну) настає за 20-40 хвилин і триває 6 годин. Його погана 

репутація щодо великої токсичності дещо перебільшена, треба лише 

знати оптимальні концентрації та припустимі дози. Через нестійкість 

водних розчинів, аптеки наших лікарень готують його з порошку, 

термін придатності – невеликий. Оптимальна концентрація для блоку 

товстих нервів – 0,15% (1,5 мг/мл), для тонких гілочок – 0,025-0,05% 

(0,25-0,5 мг/мл). Максимально припустимі дози без додавання 

адреналіну – 50 мг (33 мл 0,15%), із додаванням адреналіну – 150 мг 

(100 мл 0,15%), абсолютна найвища доза з адреналіном – 200 мг (133 

мл 0,15%). На Заході зараз уживають дикаїн лише для спінальної 

анестезії, а з нервових блокад він витіснений бупівакаїном, який має 

швидший початок і значно тривалішу дію; до того ж, розчини 

бупівакаїну – значно стійкіші. 

Тримекаїн (Mesocain) – амідний місцевий анестетик 

повільного початку й середньої тривалості дії – донедавна дуже 

широко вживався у нас для блоку нервів, епідуральної та спінальної 

анестезії. Випускався у формі ампул з 2% або 5% розчином. 

Оптимальна концентрація для блокування товстих нервів – 1,5% (15 

мг/мл), для тоненьких гілочок – 0,25% (2,5 мг/мл). Максимально 

припустимі дози без додавання адреналіну – 300 мг (20 мл 1,5%), із 

додаванням адреналіну – 600 мг (40 мл 1,5%), абсолютна найвища доза 

з адреналіном – 1000 мг (66 мл 1,5%). Зараз витіснений з українського 

ринку лідокаїном. 

Лідокаїн (Lidocaine, Lignocaine, Xylocaine, Xycaine) – амідний 

місцевий анестетик швидкого початку й середньої тривалості дії. 

Майже повний ефект нервового блоку лідокаїном (із додаванням 

адреналіну) настає за 5 хвилин і триває не менше 4 годин. Дуже 

популярний для нервових блокад на Заході й майже єдиний широко 

доступний в Україні, де виробляється у формі ампул по 2 мл 2%-ного 

та 10%-ного розчинів. Ці ампули дуже схожі між собою, концентрація 

вказана дрібними цифрами, які легко стираються. Працюючи з 

ампулами лідокаїну – уважно перевіряйте концентрацію! 
Оптимальна концентрація для блокування товстих нервів – 1% (10 

мг/мл), для тоненьких гілочок – 0,25% (2,5 мг/мл). Для отримання 1%-

ного розчину розводять фізрозчином 2%-ний – удвічі (тобто до п’яти 

його ампул [10 мл] додають рівний об’єм – 10 мл фізрозчину), а 10%-

ний – удесятеро (тобто до двох його ампул [4 мл] додають 36 мл 

фізрозчину). Максимально припустимі дози без додавання адреналіну 
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– 300 мг (30 мл 1%), із додаванням адреналіну – 600 мг (60 мл 1%), 

абсолютна найвища доза з адреналіном – 1000 мг (100 мл 1%). 

Важливою перевагою лідокаїну є його здатність добре проникати до 

окремих нервових пучків, через що блоки нервових сплетень краще 

робити саме ним. Окрім використання в усіх видах регіональної 

анестезії, лідокаїн уживають ще й для лікування шлуночкових 

тахіаритмій. Але цей “кардіопротекторний” ефект зумовлений 

уповільненням внутрішньосерцевої провідності, тому великі й навіть 

помірні дози можуть спричинити брадиаритмії. При вповільненні 

пульсу (що супроводжується запамороченням [англ.: giddiness, 

dizziness; рос.: головокружение] та холодним потом) треба негайно 

ввести атропін. 

Артикаїн (Articaine, Ультракаїн, Альфакаїн, Септанест) – 

амідний місцевий анестетик швидкого початку й короткої дії. Менш 

токсичний, ніж лідокаїн, тому стоматологи (для тривалішої дії) 

вживають його у високих концентраціях (2-4%), із додаванням значних 

концентрацій адреналіну. Поза стоматологією його не вживають. 

Мепівакаїн (Mepivacaine, Скандикаїн, Карбокаїн, Полокаїн) – 

амідний місцевий анестетик швидкого початку й середньої тривалості 

дії. Вважається менш токсичним, ніж лідокаїн (принаймні, без 

додавання адреналіну), і має трохи тривалішу дію. Оптимальна 

концентрація для блокування товстих нервів – 1% (10 мг/мл), для 

тоненьких гілочок – 0,25% (2,5 мг/мл). Максимально припустимі дози 

без додавання адреналіну – 400 мг (40 мл 1%), із додаванням 

адреналіну – 500 мг (50 мл 1%), абсолютна найвища доза з 

адреналіном – 600 мг  (60 мл 1%). Унікальний серед амідних 

анестетиків тим, що не розширює кровоносних судин у місці 

введення. Тому його вживають для блокування нервів у тих місцях, де 

не можна вводити анестетики з додаванням адреналіну (на пальцях, на 

прутні [penis]). При блоках в інших місцях адреналін до нього 

додавати можна, як для зменшення токсичності, так і для тривалішої 

анестезії. За здатністю добре проникати до окремих нервових пучків 

перевищує навіть лідокаїн, тому мепівакаїн є дуже гарним для 

блокування нервових сплетень. 

Прилокаїн (Prilocaine, Цитанест, Ксилонест) – амідний 

місцевий анестетик швидкого початку й середньої тривалості дії. 

Вважається значно менш токсичним, ніж лідокаїн, і тому особливо 

показаним для блоку нервових сплетень (де вводять великі об’єми) і 

для внутрішньовенної регіональної анестезії. Оптимальна 

концентрація для блокування товстих нервів – 1% (10 мг/мл), для 

тоненьких гілочок – 0,25% (2,5 мг/мл). Максимально припустимі дози 
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без додавання адреналіну – 600 мг (60 мл 1%), із додаванням 

адреналіну – 900 мг (90 мл 1%), абсолютна найвища доза з 

адреналіном – 1200 мг  (120 мл 1%). Але, при застосуванні прилокаїну 

в дозах більше 600 мг, його метаболіт – орто-толуїдин – може 

спричинити метгемоглобінемію, яка проявляється ціанозом і 

лікується повільним (за 5 хвилин) внутрішньовенним уведенням 

метиленової синьки (1% – 1-2 мг/кг, максимум – 5 мг/кг), хоча у 

більшості хворих ціаноз минає самостійно протягом доби. Тяжку 

гемічну гіпоксію можуть спричинити лише дози понад 16 мг/кг, що 

може трапитись при багаторазовому введенні прилокаїну крізь катетер 

(епідуральний або периневральний). Прилокаїн протипоказаний при 

вагітності, оскільки може спричинити метгемоглобінемію не лише у 

матері, а й у плода. 

Етидокаїн (Etidocaine, Дуранест) – амідний місцевий 

анестетик швидкого початку й тривалої дії. Оптимальна концентрація 

для блокування товстих нервів – 0,5% (5 мг/мл), для тоненьких гілочок 

– 0,125% (1,25 мг/мл). Максимально припустимі дози без додавання 

адреналіну – 300 мг (60 мл 0,5%), із додаванням адреналіну – 450 мг 

(90 мл 0,5%), абсолютна найвища доза з адреналіном – 500 мг (100 мл 

0,5%). Додавання адреналіну дещо подовжує блок нервів, а головне – 

зменшує риск інтоксикації.  

Бупівакаїн (Bupivacaine, Carbostesin, Sensorcaine, Маркаїн, 

Анекаїн)  – амідний місцевий анестетик повільного початку (максимум 

дії настає за півгодини) і тривалої дії. Зараз – найпопулярніший 

місцевий анестетик для блокування нервів. Оптимальна концентрація 

для блокування товстих нервів – 0,25% (2,5 мг/мл), для тоненьких 

гілочок – 0,125% (1,25 мг/мл). Максимально припустимі дози (хоч із 

додаванням адреналіну, хоч без нього) – 150 мг (60 мл 0,25%), 

абсолютна найвища доза з адреналіном – 200 мг (80 мл 0,25%). 

Додавання адреналіну дещо подовжує блок нервів, а головне – 

зменшує риск інтоксикації. З рекомендованими концентраціями (до 

0,25%) дає менший моторний блок, ніж інші анестетики. Моторного 

блоку можна досягти збільшенням концентрації (до 0,5%), але риск 

токсичних ускладнень буде значно більшим. Недоліком бупівакаїну є 

більша кардіотоксичність, ніж від рівносильних доз лідокаїну. 

Спричинені ним шлуночкові аритмії (аж до фібриляції шлуночків) 

погано піддаються лікуванню. Тому в США він тривалий час був не 

рекомендований для дітей до 12 років. 

Левобупівакаїн (Levobupivacaine, Chirocaine
®
, Хірокаїн) – 

ліво-обертаючий ізомер звичайного бупівакаїну, який є рацемічною 

сумішшю двох стереоізомерів: ліво- й право-обертаючого. Значно 
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рідше спричиняє серцеві аритмії (як ропівакаїн, див. нижче), але за 

силою й тривалістю дії дорівнює звичайному бупівакаїну [R.H.Smith, 

J.C.Sanders, 2003], є навіть дані про швидший початок дії та довшу 

післяопераційну аналгезію [D.Sinardi et al., 2002]. Рекомендовані 

концентрації – ті ж, що для звичайного (рацемічного) бупівакаїну. 

Відсутній на українському ринку (і, мабуть, не скоро з'явиться). 

Ропівакаїн (Ropivacaine, Наропін) – новий, патентований 

(фірма AstraZeneca) і тому доволі дорогий, амідний місцевий анестетик 

повільного початку й тривалої дії. Схожий на бупівакаїн, але 

спричиняє серцеві аритмії втричі рідше. На жаль, і втричі дорожчий, та 

ще й має трохи слабшу й коротшу дію. Із ним важче досягти 

моторного блоку, що пояснюють меншою розчинністю ропівакаїну в 

ліпідах і гіршим його проникненням до товстих мієлінізованих А-

волокон. Не є вазодилятатором, навпаки – спричиняє помірну 

вазоконстрикторну дію. Концентрація для блокад нервів – 0,375%, що 

відповідає 0,25% бупівакаїну або 1% лідокаїну [В.Л.Айзенберг і 

співавт., 2003]. На український ринок він ще не допущений, а в Росії 

вже продають Наропін 10 мг/мл (1%) у пластикових ампулах по 10 мл.  

 

ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ 
АБО ЗБІЛЬШЕННЯ ТРИВАЛОСТІ БЛОКУ 

ВИКОРИСТАННЯ БІЛЬШОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ 
Одна и та же доза обезболивающего средства в слабой концентрации 

 при прочих равных условиях вредит человеку значительно меньше, 

 чем в высокой концентрации. 
С.Н.Вайсблат, 1962 

Цей шлях є прийнятним лише в амбулаторній стоматології, де 

використовують дуже малі об’єми місцевих анестетиків. Але навіть 

стоматологам треба пам’ятати, що тоді найвища припустима доза (у 

міліграмах) буде меншою. 
 

КОМБІНАЦІЯ ДВОХ МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

Деякі анестезіологи змішують анестетик тривалої дії (але 

повільного початку дії) з анестетиком швидкого початку дії. 

Наприклад, розчин, що містить 0,5% лідокаїну й 0,12% дикаїну [Rice, 

Broadman, 1996], не лише забезпечує швидку й тривалу анестезію, а 

ще й дає змогу використовувати електростимулятор для пошуку 

нервів. Після введення тест-дози місцевого анестетика посмикування 

м’язів від електростимуляції повинне зникнути, але з бупівакаїном або 

дикаїном (без лідокаїну) цього довелося б надто довго чекати. Але, 

оскільки різні місцеві анестетики мають однаковий механізм дії, їхні 

токсичні ефекти додаються один до одного (адитивна дія) [DeJong, 
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Bonica, 1981]. Тому треба, щоб у комбінованому розчині концентрація 

кожного анестетика була меншою від рекомендованої для окремого 

анестетика. До того ж, деякі дослідники не виявили прискорення дії 

бупівакаїну при додаванні до нього лідокаїну [Valvano, Leffler, 1996]. 
 

ДОДАВАННЯ ГІАЛУРОНІДАЗИ 

Гіалуронідазу (Лідазу) раніше додавали до розчинів місцевих 

анестетиків, щоб (1) прискорити початок анестезії та (2) полегшити 

дифузію анестетика до всіх компонентів нервового сплетення. 

Недоліки: (1) швидше зростає концентрація анестетиків у крові (більш 

можливі загальнотоксичні прояви), (2) може зменшуватися тривалість 

анестезії, (3) можливі алергічні реакції (люди по-різному сприймають 

цей білок, приготований зі сперми бугая), (4) бувають проблеми із 

стерилізацією розчину. Через ці недоліки, а також через появу 

сучасних анестетиків (лідокаїну, мепівакаїну), додавання гіалуронідази 

зараз майже ніким не застосовується. При туберкульозі та 

онкозахворюваннях використання гіалуронідази протипоказане. 
 

ДОДАВАННЯ БІКАРБОНАТУ 

Бікарбонат (гідрокарбонат) натрію (NaHCO3) можна додавати 

до розчину місцевого анестетика, щоб (1) зробити менш болісною 

місцеву інфільтрацію та (2) прискорити дифузію анестетика й початок 

анестезії. Цей метод зветься підлужуванням [англ.: alkalinization; рос.: 

подщелачивание]. 

Але додавання надмірної кількості бікарбонату може 

призвести до осадження місцевого анестетика, який при надто високій 

рН стане не розчинним у воді. Досить довести рН до рівня 6,5 … 7,5). 
Таблиця 15 

Дози NaHCO3 (мл 8,4% розчину) для підлужування місцевих анестетиків 

[M.F.Mulroy, 1996;  p.27] 

Анестетик Доза бікарбонату Отримана рН 

Хлоропрокаїн 1 мл на кожні 30 мл 6,8 

Лідокаїн 1 мл на кожні 10 мл 7,2 

Бупівакаїн 0,1 мл на кожні 10 мл 6,4 

Після додавання бікарбонату розчин треба використати 

протягом шести годин. Професор університету штату Пенсильванія 

Gutshe [B.B.Gutshe,2000] рекомендує додавати не більше 0,3 – 0,5 мл 

8,4% NaHCO3 на кожні 10 мл лідокаїну або хлоропрокаїну і не більше 

0,05 мл – на 10 мл бупівакаїну, при цьому використовуючи 

підлужений розчин бупівакаїну протягом кількох хвилин, щоб не 

утворилося осадку. Можливо, з тих самих міркувань більшість 

вітчизняних лікарів зовсім не підлужує місцеві анестетики. 
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КАРБОНАТУВАННЯ 

У деяких країнах (наприклад, у Канаді) продукують ампули з 

розчинами місцевих анестетиків, насиченими двоокисом вуглецю. У 

цих “карбонатованих” розчинах місцевий анестетик є не стільки 

гідрохлоридом, скільки карбонатом. Після введення до нерва, двоокис 

вуглецю швидко дифундує всередину нервового волокна, знижує 

інтрацелюлярну рН і тим полегшує дифузію місцевих анестетиків до 

інтрацелюлярного простору. Через це зменшується час початку 

анестезії та час досягнення максимуму анестезії. 
 

ДОДАВАННЯ ОПІОЇДІВ 

Хоча периферичні опіоїдні рецептори виявлені в багатьох 

тканинах (особливо при запаленні), в аксонах нервових клітин їх 

майже нема. Тому, хоч і доведена ефективність уведення опіоїдів, 

наприклад, до порожнини колінного суглоба [К.Стейн, 1998], 

переконливих доказів доцільності використання опіоїдів при нервових 

блокадах поки що не отримано [Flory et al., 1995]. Єдиним винятком є 

бупренорфін, додавання якого (у дозі 2-4 мкг/кг маси тіла) до розчинів 

місцевих анестетиків поглиблює аналгезію і робить її значно 

тривалішою.  
 

ДОДАВАННЯ КЛОФЕЛІНУ 

Додавання до розчинів місцевих анестетиків клофеліну (у дозі 

1 мкг/кг маси тіла) підсилює блокаду нервів і робить її тривалішою 

[Gaumann et al., 1992; В.С.Фесенко и соавт., 2005]. 

 

ДОДАВАННЯ СУДИНОЗВУЖУВАЛЬНИХ ЛIКIВ 
[H.Braun] введеніемъ въ практику новокаина и адреналина 

 открылъ для мѣстной анэстезiи обширнѣйшее поле примѣненія. 
В.Ф.Ясенецкiй-Войно, 1915; с.7 

Судинозвужувальний засіб (найчастіше – адреналін) майже 

завжди додають до розчину місцевого анестетика, щоб уповільнити 

його абсорбцію до циркулюючої крові. Завдяки цьому вповільненню, 

(1) місцевий анестетик довше перебуває в місці введення і довше 

знеболює, (2) зменшується риск загальної інтоксикації (бо рівень 

анестетика в крові буде нижчим).  

Майже завжди для цього вживають адреналін [Epinephrine],  

оптимальною його концентрацією в загальній (не стоматологічній) 

анестезіології вважають 1:200 000 (одна крапля на 10 мл розчину, або 

ж 0,1 мл [2 краплі] 0,1%-ного адреналiну гідрохлориду чи 0,18%-ного 

адреналiну гідротартрату на кожнi 20 мл анестетика), але не бiльше 0,5 

мл (на Заході не рекомендують перевищувати 0,25 мл). Отже, коли 
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готують бiльше 100 мл мiсцевого анестетика, концентрацiя адреналiну 

буде меншою.  

На нашому ринку буває два ампульованих препарати 

адреналіну: адреналіну гідрохлорид (1 мл 0,1%) і адреналіну 

гідротартрат (1 мл 0,18%). Оскільки в першому препараті аніон – дуже 

маленький, а в другому – доволі великий, обидва препарати містять 1 

мг адреналіну (основи) в 1 мл. 

Якщо ввести забагато адреналiну, це може спричинити 

блiдiсть шкiри, тахiкардiю, збудження ЦНС, навiть непритомнiсть. 

Окрiм того, якщо пiсля невдалого блоку доводиться переходити до 

наркозу, слiд пам’ятати, що на фонi фторотану (рiдше – на тлі 

енфлюрану, ще рiдше – на тлі ізофлюрану) адреналiн може призвести 

до екстрасистол i навiть фiбриляцiї шлуночкiв. 

В амбулаторній стоматології, де застосовують малі об’єми 

місцевих анестетиків, концентрація адреналіну може бути більшою. 

Так, фірма Hoechst [Гехст] виробляє два препарати 4%-ного артикаїну: 

Ультракаїн D-S (з адреналіном у розведенні 1:200 000) із мінімальною 

тривалістю дії 45 хвилин і Ультракаїн D-S forte (“сильний”, з 

адреналіном у розведенні 1:100 000), що дає мінімальну тривалість дії 

75 хвилин. Фірма Молтені виробляє 2%-ний лідокаїн під назвою 

Ксилодонт без адреналіну і з додаванням адреналіну в розведеннях 

1:100 000, 1:80 000, 1:50 000 (чим вища концентрація адреналіну – тим 

довше діє лідокаїн). Через малі об’єми, що вводяться в амбулаторній 

стоматології, загальна доза адреналіну і в малому розведенні буде 

незначною. Але при внутрішньосудинному введенні теж можливі 

сторонні ефекти від адреналіну, на щастя, не надто небезпечні (для 

соматично здорових пацієнтів). 

Замiсть адреналiну пробували вживати мезатон 

[Phenylephrine, Neosynephrine] (0,25 – 0,5 мл 1%-ного розчину на 100 

мл мiсцевого анестетика). Вiн не спричиняє анi збудження ЦНС, анi 

тахiкардiї, анi екстрасистолiй, але пiсля нього буває сильний головний 

бiль через артеріальну гіпертензію, можливий навіть геморагічний 

інсульт (особливо в лiтнiх людей). Тому мезатон годиться для 

додавання до місцевих анестетиків лише при спінальній анестезії, бо з 

підпавутинного простору він дуже повільно абсорбується до 

кров’яного русла. Навпаки, з епідурального простору та з нервово-

судинних футлярів мезатон абсорбується дуже швидко, спричиняючи 

різкий підйом артеріального тиску. Тому при епідуральній анестезії та 

блоках нервів додавати мезатон до місцевих анестетиків не 

можна! 
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З цiєю ж метою замiсть адреналiну вживали також 

норадреналін [Norepinephrine] (у надiї мати менше небажаних 

ефектiв), але й бажаний ефект – уповiльнення абсорбцiї до судин – був 

слабшим i коротшим. Зараз норадреналін міститься (в розведенні 1:25 

000 – 1:100 000) у деяких карпулах (картриджах) із місцевими 

анестетиками для стоматології. 

У стоматології інколи вживають для додавання до місцевих 

анестетиків (у концентрації 0.03 U/ml) феліпресин [Felipressin, 

Octapressin, Октапресин] – октапептид, схожий на вазопресин. Він не 

спричиняє серцевих аритмій, але від великих доз можливі 

коронароспазм і антидіуретичний ефект. 

З цією ж метою в стоматології вживають левонордефрин 

[Levonordefrin, Neo-cobefrin] – агоніст α-адренорецепторів, який 

інколи додають до мепівакаїну (у концентрації 1: 20 000). 

Протипоказання:  

1. Не можна додавати будь-які судинозвужуючi засоби при 

блокадах на пальцях i прутнi (penis), а також при інтраорбітальних 

блокадах, бо можливi iшемiя й некроз унаслідок спазму 

термінальних артерій. 

2. Не можна додавати будь-які судинозвужуючi засоби при 

тяжкій артеріальній гіпертензії, тяжкій або нестабільній 

стенокардії та при фето-плацентарній недостатності або 

пригніченні плоду у вагітних. 

3. Не можна додавати адреналін при злоякісних аритміях, 

не коригованому гіпертиреоїдизмі (теж можливі аритмії) та на 

фоні вживання ліків, що модифікують ефекти катехоламінів 

(трициклічних антидепресантів та інгібіторів МАО). 

 

ДОДАВАННЯ ДЕКСТРАНІВ 

Декстрани (поліглюкін або реополіглюкін) уповільнюють 

абсорбцію місцевих анестетиків і адреналіну до циркулюючої крові. 

Переваги: можливі (1) триваліший блок і (2) зменшення 

загальнотоксичних ефектів від анестетика й адреналіну. Недоліки: (1) 

не у всіх пацієнтів це спрацьовує, (2) можливі анафілактичні реакції на 

декстран. Тому зараз декстрани рідко додають до місцевих 

анестетиків. 

 

ДОДАВАННЯ МАЛИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЕТАНОЛУ 

Етанол (етиловий спирт) у малій кількості (до 10%, тобто 1 мл 

спирту на 10 мл розчину новокаїну) кілька десятиріч тому додавали 

вітчизняні стоматологи, щоб досягти дещо тривалішої анестезії.  
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Але в ті часи, по-перше, вони не мали ніяких інших місцевих 

анестетиків, окрім новокаїну, по-друге, в наших лікувальних закладах 

не було ані гідролізного спирту, ані спирту з додавання 

хлоргексидину. Був лише високо очищений спирт-ректифікат, який 

додавали не лише до місцевих анестетиків, а й до інфузійних розчинів 

для парентерального живлення або для загальної анестезії. У кожній 

лікарні були протишокові рідини з тим самим спиртом-ректифікатом.  

Зараз додавання спирту до місцевих анестетиків майже ніким 

не використовується. По-перше, потреба в цьому поменшала через 

наявність значно кращих місцевих анестетиків. По-друге, гірша якість 

наявного етилового спирту, який може спричинити нейротоксичний 

ефект, збільшує риск. Тому важко рекомендувати (хоч не можна й 

категорично заперечувати) таку методику. 

УВАГА! Додавання спирту в більших концентраціях 

призводить до хімічної денервації, яка використовується лише 

висококваліфікованими фахівцями для лікування тяжких больових 

синдромів (див. підрозділ “Алкоголізація нервів” розділу 

“ПОКАЗАННЯ”). 

 

КАТЕТЕРИЗАЦІЯ ПЕРИНЕВРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

Оскільки великі нерви й сплетення здебільшого містяться у 

фасціальних футлярах, до них можна підвести тоненький катетер. З 

люмбо-сакральним сплетенням румун Eugene Aburel це робив у 1931 

році, ще до винайдення спінальної [Lemmon, 1940], каудальної 

[Edwards, Hingson, 1942] та інтервертебральної епідуральної 

катетеризації [Cleland, 1949; Curbelo, 1949]. Як при епідуральній 

катетеризації повторні дози анестетиків дифундують крізь тверду 

мозкову оболонку до спинного мозку та його корінців, так і при 

периневральній катетеризації повторні дози анестетиків дифундують 

крізь епіневрій (продовження твердої мозкової оболонки) до 

волоконець відповідного нерва або сплетення. 

Якщо голка підводиться майже паралельно або під гострим 

кутом до нерва, катетер уводять або крізь просвіт голки, або за 

Сельдингером (по провіднику). При перпендикулярному доступі до 

нерва або сплетення (наприклад, до поперекового сплетення у псоас-

компартменті) використовують голку Tuohy, як при епідуральній 

катетеризації. 

 

ОПТИМАЛЬНА (найкраща) КОНЦЕНТРАЦIЯ 
Ядовитость новокаина (и кокаина) тем значительнее, чем концентрированнее раствор 

его, и при 2% растворе общее количество его не должно превышать 40 мл (0,8 

новокаина, тогда как при 0,5% растворе 1,25). 
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В.Ф.Войно-Ясенецкий, 1956; с.602 

Більш ніж сторічний досвід використання місцевих 

анестетиків довів, що найвища припустима доза є тим меншою, чим 

більшою буде концентрація. Інтоксикація настає через високу 

плазмову концентрацію місцевого анестетика. Чим вища концентрація 

анестетика в місці введення, тим швидше він надходитиме до 

кровоносних судин і тим вищою може стати його концентрація в 

плазмі. 

Ось чому в різних книжках наводяться такі різні найвищі 

припустимі дози місцевих анестетиків, наприклад, дикаїну. Для різних 

методів анестезії застосовують різні концентрації, тому й найвищі дози 

будуть різними. 

Якщо голка підведена до потрібного місця – анестезія буде 

чудовою і з мінімальною рекомендованою концентрацією. Якщо 

кінчик голки – не там, де треба, – навіть найвищі концентрації 

гарної анестезії не дадуть. Тому ми мусимо просто багато працювати, 

підвищувати свою технічну майстерність, щоб потрапляти голкою 

куди слід. Спроби “підстрахуватися” більшою концентрацією 

анестезію не покращать, а лише підвищать риск інтоксикації. 

Інша річ, що при анестезії сплетення, яке містить багато 

нервових стовбурів, об’єм анестетика має бути достатнім для 

охоплення всіх цих стовбурів. Тому при блокуванні сплетень у 

дебелого пацієнта доцільним, для забезпечення надійного блоку, буде 

застосування більшого об’єму, але не більшої концентрації. Це не 

так небезпечно щодо передозування. 
Таблиця 16 

ОПТИМАЛЬНІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДЛЯ ТОВСТИХ НЕРВІВ 
Анестетик для нервових блоків Концентрація 

Прокаїн (Новокаїн) 2% (20 мг/мл) 

Мезокаїн (Тримекаїн) 1,5% (15 мг/мл) 

Хлоропрокаїн (Nesacaine) 1% (10 мг/мл) 

Лідокаїн (Ксикаїн, Ксилокаїн, Лігнокаїн) 1% (10 мг/мл) 

Мепівакаїн (Polocaine) 1% (10 мг/мл) 

Прілокаїн (Цитанест, Ксилонест) 1% (10 мг/мл) 

Етидокаїн (Дуранест) 0,5% (5 мг/мл) 

Бупівакаїн (Маркаїн, Сенсоркаїн) 0,25% (2,5 мг/мл) 

Левобупівакаїн (Хірокаїн) 0,25% (2,5 мг/мл) 

Тетракаїн (Дикаїн) 0,15% (1,5 мг/мл) 

Тут усюди йтиме мова про хiрургiчну аналгезiю (пiд якою 

можна оперувати). Для лiкувальних блокад можна вживати вдвiчi 

меншi концентрацiї, при цьому адреналiн краще не додавати. 
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ОПТИМАЛЬНІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДЛЯ ТОНКИХ НЕРВОВИХ 

ГІЛОЧОК 

Вищенаведені концентрації (у регіональній анестезії їх 

називають міцними) потрібні для блокування товстих нервів. Якщо 

міцний розчин уведений периневрально, шляхом дифузії місцевий 

анестетик дійде до середини товстого нерва (у значно меншій 

концентрації) і заблокує його. 

Але навіщо вводити такі міцні розчини біля тонких нервів? 

Менш концентровані розчини (в регіональній анестезії їх називають 

слабкими) забезпечать всередині тонкого нерва ту ж саму 

концентрацію, що міцні – усередині товстого нерва. А токсичність 

слабкого розчину – значно менша. Ось чому, якщо треба заблокувати 

кілька нервів різного діаметра, спершу готують міцний розчин і 

блокують ним товсті нерви. Потім, поки анестетик повільно дифундує 

до товстих нервів, лікар розводить міцний анестетик фізіологічним 

розчином у декілька разів і блокує ним тонші нерви. Якщо цих тонких 

нервів багато, не треба їх відшукувати поодинці. Досить зробити 

пiдшкiрний анестетичний валок [англ.: anesthetic cuff; рос.: 

подкожный валик], щоб перетнути ним іннервацію від неблокованих 

нервів. 

Міцні розчини (0,15% дикаїн, 1% лiдокаїн, 1% мепівакаїн, 2% 

новокаїн) вживають для анестезії нервових сплетень і товстих 

нервових стовбурiв. 

Слабкі розчини – розведенi в 3-6 разiв (порiвняно з мiцними) 

– застосовують для анестезiї тоненьких кiнцевих розгалужень. Ними 

роблять підшкірні анестетичні валки (Малюнок 25), щоб перетнути 

іннервацію операційного поля (це ще зветься польовим блоком 

[англ.: field block]). 

 

 

Таблиця 17 

ОПТИМАЛЬНІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДЛЯ РІЗНИХ НЕРВІВ 
РОЗЧИНИ 

місцевих 

анестетиків 

МІЦНІ 

для товстих нервів 

(стовбурів) 

СЛАБКІ 

для тонких кінцевих гілок 

і для місцевої інфільтрації 

Новокаїн 2 % 0,5 % 

Тримекаїн 1,5 % 0,25 % 

Лідокаїн 1 % 0,25 % 

Мепівакаїн 1 % 0,25 % 

Прилокаїн 1 % 0,25 % 

Мал.25. Утворення анестетичного валка 

слабким розчином місцевого анестетика. 
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Дикаїн 0,15 % 0,025 – 0,05 % 

Бупівакаїн 0,25 % 0,0625 – 0,125 % 

Левобупівакаїн    

 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ БЛОК 
Нервові волокна, що проводять імпульси до скелетних м’язів 

(за нейрофізіологічною класифікацією – Aα), є значно товщими (та ще 

й укритими товстим шаром мієліну), на відміну від волокон, що 

проводять відчуття болю й температури. 
Таблиця 18 

ТИПИ, ДІАМЕТР І ФУНКЦІЯ НЕРВОВИХ ВОЛОКОН 

Тип Діаметр Функція волокон 

Aα 12 – 20 мкм Рухи скелетних м’язів 

Aβ 5 – 12 мкм Відчуття дотику, тиску 

Aγ 3 – 6 мкм До м’язових веретен 

Aδ 2 – 5 мкм Відчуття болю, дотику, температури 

B < 3 мкм Автономні прегангліонарні 

С 0,3 – 1,4 мкм Відчуття болю та автономні постгангліонарні 

На практиці це проявляється більш раннім “вимиканням” 

больових і температурних відчуттів і пізнішим настанням 

міорелаксації. При не надто високих концентраціях місцевих 

анестетиків можлива достатня аналгезія без міорелаксації (сенсорний 

блок без моторного блоку). Такий “диференціальний блок” є корисним 

при знеболюванні пологів (щоб жінка була здатною тужитися в 

другому періоді), при деяких операціях, що не лише не вимагають 

релаксації, а ще й потребують збереження функції м’язів (наприклад, 

для пошуку та ідентифікації фрагментів розірваних сухожиль). 

 

ЕФЕКТ МАНТІЇ 
У великих нервах, що виходять на кінцівку, волокна до 

проксимальних відділів цієї кінцівки розміщені поверхневіше (бо 

відгалужуються раніше), а волокна до дистальних відділів кінцівки 

розташовані глибше. Таку будову нерва звуть мантієподібною, хоча 

вона більше нагадує стебло будь-якого злаку: хоч жита, хоч трави. У 

злаків нижчі (проксимальніші до кореня) листки відходять від більш 

поверхневих верств стеблини. 

Так званий ефект мантії [англ.: mantle effect] інколи після 

периневрального введення місцевого анестетика проявляється більш 

раннім початком і більшою тривалістю анестезії проксимальних 

відділів кінцівки. Тому ж під час пошуку нерва намагаються досягти 

парестезії у дистальних відділах кінцівки – у пальцях. 
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ГОЛОВНI ЗАГРОЗИ 
Регiонарная анэстезiя, какъ и всѣ методы обезболиванiя, 

 и даже всѣ вообще хирургическiе пріемы, не свободна отъ осложненiй. 
В.Ф.Ясенецкiй-Войно, 1915; с.12 

“Великі” нервові блокади виконуються лише в операційній, 

причому далеко не в кожній лікарні, тому їх (і ускладнення від них) 

бачили не всі хірурги й анестезіологи. “Малі” блокади (наприклад, 

міжреберну) можна бачити навіть у приймальному відділенні або в 

поліклініці. Через це більшості лікарів блоки нервів здаються не лише 

дуже простими, а ще й абсолютно безпечними. 

Щоб розвіяти це НЕБЕЗПЕЧНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕЧНІСТЬ, ми 

вміщуємо розділ про ускладнення ще до описання потрібного 

устаткування, одразу ж після розділу про місцеві анестетики, які й 

призводять до найстрашніших катастроф. Не останнє місце серед цих 

причин катастроф посідає передозування, тому саме тут ми наводимо 

й найвищі припустимі дози. 

На відміну від більшості інших ліків, місцеві анестетики при 

регіональній анестезії мають значно більшу концентрацію в місці своєї 

дії, ніж у циркулюючій крові. З одного боку, це дуже добре, і саме 

тому правильно виконана регіональна анестезія має дуже високу 

ефективність і безпечність. Але, з іншого боку, якщо неправильно 

введений місцевий анестетик надто швидко (через неправильну 

концентрацію) або навіть миттєво (при інтравазальному потраплянні 

голки) опиниться у циркулюючій крові – тяжка інтоксикація 

гарантована.  

Саме тому так різняться максимальні припустимі дози 

місцевих анестетиків, наведені в різних довідниках. Так, 400 – 500 мг 

лідокаїну для блоку нервів – зовсім не завелика доза. Але навіть 250 мг 

того ж лідокаїну (тобто вдвічі менше), швидко введені 

внутрішньовенно, призведуть до яскравої картини інтоксикації – із 

конвульсіями, а то й чимось гіршим. Якщо терапевтична широта – це 

результат ділення терапевтичної дози на токсичну, то виходить, що в 

цьому випадку терапевтична широта буде меншою за одиницю? Та ні, 

просто найвища припустима доза залежить від шляху введення. Для 

лідокаїну ця доза становить при внутрішньовенному введенні 1 мг/кг, 

а при блокадах нервів – 5 мг/кг (а з додаванням адреналіну – ще 

більше). Ось чому блокування нервів (як усі методи регіональної 

анестезії) потребує ідеального знання доз і концентрацій, а також 

суворого дотримання техніки (з усіма застережними заходами). 

Можлива також інша крайність – прочитавши про всі 

ускладнення, дехто може подумати, що всі блокади нервів є надто 
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небезпечними. Це не так. Зовсім безпечної медицини взагалі не буває 

(див. епіграф). Анафілактичний шок можна отримати від будь-яких 

напоїв і харчів, інтоксикацію – від багатьох ліків, а неврит сідничого 

нерва – від ін’єкції до Musculus gluteus (не дарма у США маленьким 

дітям внутрішньом’язові ін’єкції можна робити лише до латеральних 

м’язів стегна). Знання якогось метода чи медикаменту – це не лише 

знання показань і протипоказань. Передусім – це знання ускладнень і 

способів допомоги при них. Саме тому ми описуємо ускладнення 

заздалегідь, ще до техніки блокад. 

Суть усіх нервових блокад полягає в просуванні голки до 

відповідної зони (інколи досить небезпечної) та в уведенні розчину, 

що майже завжди містить, окрім місцевих анестетиків, адреналін або 

інші судинозвужуючі ліки, а також консерванти й антиоксиданти 

(метилпарабен, мета-бісульфіт, тощо). 

Тому ускладнення можна умовно ділити на специфічні для 

окремих блокад – від потрапляння голки до специфічної артерії чи 

вени, під тверду мозкову оболонку, від травмування цією голкою 

плеври – та неспецифічні – від уведених розчинів, які можуть 

спричинити інтоксикацію (найчастіше) або алергічну реакцію (значно 

рідше) при будь-якій блокаді.  

За часом настання ускладнення можна поділити на миттєві 

(корчі від інтравазального введення, апное від високої спінальної 

анестезії), дещо пізніші (під час операції при хірургічних блокадах або 

на шляху додому – при лікувальних) і віддалені (пневмоторакс 

наступного дня або неврит – на кілька місяців або на все життя). 

 

 

МИТТЄВІ УСКЛАДНЕННЯ 
 

СУБАРАХНОЇДАЛЬНЕ ВВЕДЕННЯ МІСЦЕВОГО АНЕСТЕТИКА 
Полегшало нашій матері: то не ходили, а тепер і не дихають. 

Український фольклор 

При блокуванні нервів неподалік від твердої мозкової 

оболонки спинного мозку можливе потрапляння голки під цю 

оболонку. Оскільки для спінальної анестезії вистачає кількох 

мілілітрів місцевого анестетика, вже на початку його введення 

можливий спінальний блок, нерідко досить високий. 

Особливо небезпечними в цьому відношенні є нервові блокади 

на голові та шиї. У шийному відділі тверда мозкова оболонка може, 

супроводжуючи шийні корінці спинного мозку, виходити у вигляді 

“рукавів” з-поміж шийних хребців на досить велику відстань. Навіть 

при правильно виконуваному міждрабинному доступі до плечового 
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сплетення можна легко потрапити до цих “рукавів”. Тоді й найменші 

дози (менше 1 мл) місцевих анестетиків призведуть до блокування 

шийних корінців, які дають початок діафрагмальному нерву, і 

відповідно – до апное (зупинки дихання), при дещо більших дозах 

буде неминучою непритомність із розширенням зіниць, внаслідок 

надходження анестетика до головного мозку. 

При блокуванні другої гілки трійчастого нерва (Nervus 

maxillaris) біля Foramen rotundum можливе потрапляння анестетика 

прямо під тверду оболонку головного мозку. 

Дещо безпечніші в цьому відношенні паравертебральні 

блокади на торакальному й люмбальному рівнях: довгі “рукави” 

твердої мозкової оболонки там зустрічаються рідше, а для високого 

спінального блоку треба ввести кілька мілілітрів місцевого анестетика. 

Утім, інколи це трапляється. 

Клінічний приклад: Старий і досвідчений ортопед у 

поліклінічному відділенні сільської районної лікарні виконав 

лікувальну люмбальну паравертебральну блокаду. За кілька хвилин 

хвора почала скаржитись на параліч обох ніг і утруднене дихання (див. 

епіграф), потім знепритомніла. На щастя, до реанімаційного відділення 

було близько. 

Профілактика: усі блокади поблизу хребта (особливо 

шийного відділу) можна виконувати лише у відповідно оснащеному 

приміщенні, при наявності дихальної апаратури, можливостей для 

миттєвого венозного доступу та підтримання артеріального тиску. 

При цих блокадах, як і при всіх інших, є обов’язковою аспіраційна 

проба. При цьому треба очікувати надходження до шприца не лише 

крові, а й ліквору (менш помітного, ніж кров). Але під час аспірації 

“рукав” твердої мозкової оболонки може спадатися біля кінчика голки, 

унеможливлюючи зворотну течію ліквору до шприца. Тому деякі 

автори рекомендують на 15 секунд лишити голку відкритою (без 

шприца). Але й тоді ліквор може не з’явитися через низький лікворний 

тиск. Тому аспіраційна проба на обговорюваних ділянках не є 

асолютно надійною. Тим важливішою є наявність реанімаційного 

оснащення. 

Лікування: при апное – ШВЛ, при апное з непритомністю – 

ШВЛ з інтубацією трахеї, потім – венозний доступ. При падінні 

артеріального тиску – інфузійна терапія з уведенням 

симпатоміметиків (як при високій спінальній анестезії).  
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ТРАВМУВАННЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН 
Прокол артерии, правда, случается не особенно редко, но ни я, 

 ни другие авторы никогда не видали от него никаких дурных последствий. 

В.Ф.Войно-Ясенецкий: Очерки гнойной хирургии. 
Л.: Медгиз, 1956; с.612 

Нерви майже завжди йдуть поруч із великими артерiями та 

венами. Потрапляння голки до артерiй або вен, що супроводжують 

нерви, є майже неминучим. Для пацiєнтiв із нормальним гемостазом це 

– не бiда. Головне – не колупати голкою (бо можна порвати i артерiї, 

і вени, i нерви), а для пошуку нерва пiдтягувати кiнчик голки майже до 

шкiри, а тодi знову занурювати у новому напрямку. «По-науковому» 

це зветься зворотно-поступовими рухами. 

Після потрапляння голки до кровоносної судини (хоч артерії, 

хоч вени) бажано притиснути це місце пальцем на кілька хвилин, щоб 

не було гематоми. 

Зрозумiло, чому порушення гемостазу є протипоказаннями 

для нервових блокад, перш за все біля судин (особливо артерій), які 

неможливо притиснути пальцем для запобігання наростанню 

гематоми. 

 

IНТРАВАЗАЛЬНЕ (внутрішньосудинне) ВВЕДЕННЯ 

АНЕСТЕТИКА 

Оскільки кінчик голки завжди може опинитися в кровоносній 

судині (хоч у вені, хоч в артерії), для профілактики інтравазального 

потрапляння анестетика перед кожним уведенням основної дози 

обов'язково треба зробити подвійну аспiрацiйну пробу: потягти 

поршень на себе, ввести трохи анестетика (тест-дозу), знову потягти на 

себе (а що як у голцi був тромб, i зараз ми його виштовхнули?) i лише 

пiсля того вводити основну кiлькiсть анестетика. Якщо при 

аспіраційній пробі до шприца натягується кров, можна трошки 

просунути голку вперед або назад, поки аспіраційна проба не стане 

негативною. Але краще “переколотися”: витягти голку, притиснути це 

місце на 1-3 хвилини, а потім колоти знову. Тест-доза має бути 

невеликою, особливо при блоках на шиї, бо навiть “чверть кубiка” 

(0,25 мл) мiсцевого анестетика, потрапивши до сонної або хребцевої 

артерiї, можуть спричинити корчi. Прояви інтравазального введення – 

ті ж, що при передозуванні, але розвиваються майже миттєво. 

Допомога – див. підрозділ “Передозування місцевого анестетика”. 
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ДЕЩО ПІЗНІШІ (інтраопераційні) УСКЛАДНЕННЯ 
 

Останнє зауваження щодо алергії на місцеві анестетики: 

 переважна більшість “реакцій” на ці ліки є результатом 
 інтраваскулярної ін'єкції і суб'єктивного реагування на абсорбцію 

 до крові не лише місцевого анестетика, а ще й вазоконстриктора.  

Адреналін може спричинити виражені скарги й ознаки, 
 які часто помилково сприймаються за алергію на місцевий анестетик. 

J.E.Charlton, J.E.Barsa, 1982 

 

ПЕРЕДОЗУВАННЯ МІСЦЕВОГО АНЕСТЕТИКА 
В анестезіології є мало розділів, де б рекомендації щодо доз 

 були більш плутаними, ніж у регіональній анестезії. 

D.B.Scott, 1989; p.23. 
 

Надто велика доза мiсцевого анестетика, навіть уведена в 

правильне місце, також може спричинити прояви інтоксикації (корчi й 

серцевi аритмiї), хоча вони розвиватимуться повiльнiше, нiж пiсля 

iнтравазального введення. За умови однакових доз, небезпечнiшою 

буде бiльша концентрацiя, бо мiсцевий анестетик надходитиме до 

кровообігу швидше. Тому в різних книжках наводяться такі різні 

припустимі дози місцевих анестетиків – бо вони залежать від (1) 

концентрації, (2) місця введення (його васкуляризованості), (3) 

додавання адреналіну (що вповільнює абсорбцію до циркулюючої 

крові). 

Головним засобом профілактики інтоксикації від завеликої 

дози є чітке знання найвищих припустимих доз і концентрацій. 

Клінічний приклад 1: В ургентній операційній анестезіолог-

початківець вирішив знеболити операцію на обох ступнях 

блокуванням нервів нижніх кінцівок 2%-ним новокаїном з 

адреналіном (не дуже гарна ідея, бо навіть для однієї ноги доводиться 

вводити досить велику дозу). Після блокування обох сідничих нервів 

(з інфільтрацією тканин на шляху до нервів 2% (?) новокаїном) і потім 

(через погану анестезію) блокування ще й нервів передньої групи, під 

час операції хірургам довелося додатково застосувати місцеву 

інфільтраційну анестезію. Коли потерпілий, непритомний, із корчами 

та ціанозом, опинився в реанімаційному відділенні, досвідченіші 

анестезіологи підрахували, що пацієнт отримав 2 г (2000 мг) 

новокаїну. 

Нехай це трюїзм [англ.: truism – загальновідома, заяложена 

істина], але ми дуже радимо (і самі робимо так): читайте вголос 

концентрацію місцевих анестетиків (особливо лідокаїну, що буває 

2%-ним і 10%-ним), вказану на ампулі. Не завадить при цьому вголос 

обчислити дозу (у міліграмах) в одній ампулі та в усій порції, що Ви 
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збираєтесь увести пацієнтові. Не соромтеся пацієнта! Для нього це 

буде свідченням Вашої пильності та грамотності, а для Вас – ще 

однією гарантією від помилки (за російським прислів’ям, “и на 

старуху бывает проруха”). 

 
Таблиця 19 

НАЙВИЩI ДОЗИ місцевих анестетиків для нервових блокiв у ДОРОСЛИХ: 

МІСЦЕВИЙ 

АНЕСТЕТИК 
Найвища доза  

без адреналіну 

Найвища доза 

з адреналіном 

Абсолютна найвища доза 

 з адреналіном 

(дуже обережно!) 

Новокаїн 500 мг (25 мл 2%) 800 мг (40 мл 2%) 1000 мг (50 мл 2%) 

Хлоропрокаїн 800 мг (80 мл 1%) 900 мг (90 мл 1%) 1000 мг (100 мл 1%) 

Тримекаїн 300 мг (20 мл 1,5%) 600 мг (40 мл 1,5%) 1000 мг (66 мл 1,5%) 

Лідокаїн 300 мг (30 мл 1%) 600 мг (60 мл 1%) 1000 мг (100 мл 1%) 

Мепiвакаїн 400 мг (40 мл 1%) 500 мг (50 мл 1%) 600 мг (60 мл 1%) 

Прилокаїн 600 мг (60 мл 1%) 900 мг (90 мл 1%) 1200 мг (120 мл 1%) 

Бупівакаїн 150 мг (60 мл 0,25%) 150 мг (60 мл 0,25%) 200 мг (80 мл 0,25%) 

Левобупівакаїн 150 мг (60 мл 0,25%) 150 мг (60 мл 0,25%) 200 мг (80 мл 0,25%) 

Етидокаїн 300 мг (60 мл 0,5%) 450 мг (90 мл 0,5%) 500 мг (100 мл 0,5%) 

Дикаїн 50 мг (33 мл 0,15%) 150 мг (100мл 0,15%) 200 мг (133 мл 0,15%) 

 

Клінічний приклад 2: У перев’язочній хірургічного відділення 

сільської районної лікарні досить досвідчений хірург перед ушиванням 

скальпованої рани потилиці ввів пацієнтці (старенькій, худенькій, 

маленькій), із метою місцевої інфільтраційної анестезії, 20 мл (10 

ампул) лідокаїну, які йому подавала недосвідчена медсестра. Коли 

хвора зомліла, і коли почалися корчі з брадикардією (40 хв
-1

) та 

артеріальною гіпотензією, виявилося, що той лідокаїн був 10%-ним, і 

загальна доза, введена до гарно васкуляризованої зони, становила 2000 

мг (без додавання адреналіну!). Швидкому перебігові інтоксикації, 

окрім завеликої дози та підвищеної васкуляризації місця введення, 

сприяла ще й концентрація лідокаїну, розрахована не на будь-яку 

анестезію, а на розведення у флаконі та краплинне внутрішньовенне 

введення в кардіології. 

На відміну від інтравазального потрапляння анестетика, 

прояви інтоксикації після введення завеликої дози в потрібне місце 

розвиваються пізніше (за 10–20 хвилин після введення) і повільніше, 

відповідно поступово зростаючій концентрації місцевого анестетика в 

циркулюючій крові. Оскільки місцеві анестетики пригнічують не лише 

провідність у периферичних нервах, а ще й збудливість і провідність у 

центральній нервовій системі (ЦНС) і в міокарді (через що лідокаїн 

широко застосовують у кардіології), найяскравішими є прояви з боку 

ЦНС і гемодинаміки. 
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Прояви з боку ЦНС з’являються раніше, приблизно в такій 

послідовності: 

1) отерплість слизової рота та язика (інколи – металевий 

присмак); 

2) запаморочення [англ.: lighheadedness;  рос.: легкость 

мыслей (як у Хлєстакова), головокружение]; 

3) дзвін у вухах; 

4) порушення зору; 

5) нераціональна поведінка й мова (надмірна балакучість); 

6) тремтіння м’язів і ністагм; 

7) утрата притомності; 

8) генералізовані судоми (корчі); 

9) кома; 

10) апное. 

Прояви з боку ЦНС є більш лякаючими, ніж страшними. При 

вчасно наданій допомозі вони швидко минають без усіляких наслідків. 

Лякаючи лікаря, вони мобілізують його на швидкі дії, поки не 

з’явилися гемодинамічні прояви, характерні для вдвічі-вчетверо 

більшої концентрації місцевого анестетика в циркулюючій крові.  

Тому премедикація або інтраопераційна седація 

барбітуратами (наприклад, тіопенталом) або діазепамом (Сибазон), 

окрім плюсів (заспокоєння хворого і менша вірогідність корчів через 

підвищення так званого судомного порога плазмової концентрації), 

має великий мінус – усунення такого яскравого сигналу тривоги. Це 

те ж саме, що вимкнути алярм (сигнал тривоги) кнопкою [alarm off] на 

моніторі. 

Гемодинамічні прояви, на відміну від проявів із боку ЦНС, є 

менш помітними, але значно небезпечнішими. Спершу з’являються 

брадикардія (з лідокаїном вона трапляється, до проявів з боку ЦНС, і 

після невеликих доз!) та артеріальна гіпотензія, потім настає зупинка 

серця.  

Винятком є інтоксикація бупівакаїном, що може при відносно 

низькій плазмовій концентрації спричинити шлуночкову фібриляцію, 

яка дуже погано піддається лікуванню. 

Профілактика інтоксикації (хоч від передозування, хоч від 

інтравазального введення малої дози): 

1) чітке знання (і дотримання!) найвищих припустимих доз і 

концентрацій (див. вище); 

2) подвійна аспіраційна проба перед уведенням кожної 

нової порції розчину (бо, приєднуючи шприц, можна 

зсунути голку); 
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3) додавання адреналіну (якщо нема протипоказань) до 

розчинів місцевих анестетиків; 

4) якщо є пульсоксиметр або принаймні електрокардіоскоп, 

його треба підключати до початку блокади та слідкувати 

за частотою серцевих скорочень (ЧСС) під час уведення 

розчину анестетика з адреналіном (при 

внутрішньовенному потраплянні ЧСС зросте вже через 

30-45 секунд); 

5) повільне введення розчину (10 мл за хвилину), при 

підтриманні мовного контакту з пацієнтом (він не 

завадить і пізніше); 

6) уважне ставлення до нераціональних балачок і 

поведінки пацієнта (вони можуть бути наслідком 

інтоксикації). 

Допомога при інтоксикації (хоч від передозування, хоч від 

інтравазального введення малої дози) є досить простою та 

ефективною, якщо про це (найчастіше!) ускладнення завжди 

пам’ятати, вчасно його розпізнати та правильно лікувати. Тому 

анестезіолого-реанімаційні прилади й ліки мусять бути напоготові 

перед будь-якою “великою” блокадою, яку краще виконувати в 

операційній. За цієї умови, як правило, цілком вистачає перших двох із 

нижченаведених пунктів. 

1. Уже при перших проявах (з боку ЦНС) треба 

приготуватися до можливих корчів – розпочати інгаляцію кисню, 

покласти біля своєї руки інтубаційний набір, увімкнути респіратор 

(якщо його нема – приготувати до ШВЛ наркозний апарат або мішок 

Амбу), доручити сестрі приготувати діазепам (Сибазон, Седуксен, 

Реланіум) або тіопентал (менш зручний для гострих ситуацій, бо його 

треба розчиняти), а також надіти на руку хворого манжетку тонометра 

(якщо раніше не була вдягненою). Доручити сестрі оглянути вени на 

руках і спробувати поставити внутрішньовенну крапельницю – при 

корчах це буде важко зробити. 

2. Якщо розпочалися корчі, лікар мусить забезпечувати 

прохідність дихальних шляхів (можна не інтубувати трахею, а лише 

вивести щелепу) і оксигенацію (при потребі – з ШВЛ), оскільки 

перебіг інтоксикації погіршується від гіпоксії та ацидозу. Сестра 

мусить набирати до шприца протисудомний препарат.  

На щастя, в більшості випадків корчі бувають нетривалими і 

минають самостійно ще до введення ліків. Тоді й не треба вводити ані 

діазепаму, ані тіопенталу. І той, і цей у недосвідчених руках можуть 

спричинити не лише медикаментозний сон, а ще й зупинку дихання. 
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3. Але якщо корчі тривають (більше 15-20 секунд) і хворий 

синішає, то лікар мусить забезпечувати прохідність дихальних шляхів 

і (якщо хворий не дихає) старатися здійснювати штучну вентиляцію 

легень, а сестра – уводити в/в (!) повільно (!) потроху (!) діазепам (по 

0,2 мг/кг) або тіопентал (по 2 мг/кг) до припинення корчів. Деякі 

анестезіологи віддають перевагу 50-100 мг сукцинілхоліну (Дитилін), 

але тоді знадобиться інтубація трахеї та ШВЛ. 

4. При брадикардії (повільному пульсі) – в/в атропін (0,01-

0,02 мг/кг, дорослому – 1 мг, тобто 1 ампулу) або (гірше) метацин у тій 

самій дозі. 

5. При падінні АТ слід розпочати інфузію будь-якого розчину 

(10 мл/кг за перші півгодини) та вводити вазопресори: ефедрин по 0,25 

мг/кг в/в або адреналін (краплинно, увівши одну ампулу до флакона 

над крапельницею). 

6. При зупинці серця, продовжуючи ШВЛ, треба розпочати 

зовнішній масаж серця та виконувати реанімаційні заходи за повною 

програмою. 

 

ІНТОКСИКАЦІЯ АДРЕНАЛІНОМ 

У “великій” (не стоматологічній) регіональній анестезії 

адреналін додають до місцевих анестетиків у розведенні 1:200 000 

(0,05 мл – приблизно одна крапля – на 10 мл розчину). Максимальна 

припустима кількість доданого адреналіну для розвинених країн – 0,25 

мг, а для нас – 0,5 мг (чи то в нас пацієнти міцніші, чи то адреналін 

слабший). У таких дозах адреналін, як правило, не спричиняє 

інтоксикації. Є думка, що зростання ЧСС і артеріального тиску при 

місцевій анестезії більше спричинене ендогенним (власним) 

адреналіном наляканого пацієнта, ніж екзогенним (доданим до 

розчину місцевого анестетика).  

Але й доданий адреналін може спричинити інтоксикаційні 

прояви, якщо (1) його надто багато додали до місцевого анестетика 

або (2) анестетик з адреналіном потрапив до кровоносної судини.  

Для гіперадреналінемії будь-якого походження є 

характерними скарги на серцебиття, “стук у голові” – синхронно з 

пульсом; об’єктивні прояви: бліда й волога шкіра, частий і 

напружений пульс, підвищений артеріальний тиск. 

Допомога: треба зміряти артеріальний тиск і, при його 

підвищенні (байдуже, з якої теоретичної причини), увести гіпотензивні 

ліки або принаймні дочекатися самостійного зниження АТ (щоб не 

довести пацієнта до геморагічного інсульту). Заспокоїти пацієнта. Як 

правило, всі прояви минають самі. 
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АЛЕРГІЯ 
– А нет ли там противопоказаний? – спрашивает Матроскин. 

– Что это такое? – удивился Печкин. 

– А то, что для одних людей лекарство – это лекарство, а у других от 
этого лекарства голова квадратной становится и уши хлопать начинают. 

Э.Успенский: Любимая девочка дяди Фѐдора  

Алергологію вже важко назвати просто галуззю медицини. 

Вона розрослася до розмірів цілого лісу, у нетрях якого фахівці інших 

галузей легко можуть заблукати. Не маючи такого бажання, 

зупинимося лише на фактах і рекомендаціях, найважливіших для 

практики. 

Причиною алергічних реакцій є масивний викид гістаміну 

при сполученні медикаменту зі специфічним для нього антитілом 

(імуноглобуліном Е), як правило, при повторному введенні 

медикаменту. Тому пацієнтам-алергікам не завадить антигістамінний 

засіб у премедикації. Але деякі алергіки можуть зреагувати 

анафілактичним шоком і на антигістамінний засіб. 

Алергія на естерні місцеві анестетики трапляється  рідко, на 

амідні – ще рідше. Тому при схильності пацієнта до алергічних реакцій 

краще використовувати амідні місцеві анестетики (якщо в анамнезі 

нема вказівок на алергію саме на них). 

Алергія на амідні місцеві анестетики буває вкрай рідко й 

спричиняється в більшості випадків не самим анестетиком, а 

консервантом (антимікробним засобом) – метилпарабеном, що 

міститься в ампулах і флаконах у досить високій концентрації (1%), 

причому на упаковці про це можуть не писати. Тому для алергіків 

краще використовувати препарати з позначкою MPF (англ.: Methyl 

Paraben Free – без метилпарабену).  

Розчини місцевих анестетиків із доданим адреналіном (на 

українському ринку зараз є багато таких розчинів для стоматології) 

часто містять антиоксидант – мета-бісульфіт натрію, в концентрації 

0,1% (тобто його там не менше, ніж самого адреналіну). Мета-

бісульфіт може теж бути причиною алергічних реакцій. Деякі напої та 

консервовані харчі теж можуть містити мета-бісульфіт, описані 

випадки перехресної алергії. Тому для пацієнтів з алергією на такі 

продукти краще використовувати дешеві вітчизняні анестетики без 

“наворотів”. При потребі Ви самі додасте такий самий дешевий 

вітчизняний адреналін. Чуже й дорожче – не завжди краще, а своє й 

дешевше – не завжди гірше. 

Профілактика будь-яких алергічних реакцій полягає, 

 по-перше, в розумінні вищенаведених фактів, 
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 по-друге, в уважному та прискіпливому збиранні анамнезу 

(див. нижче – підрозділ “Анамнез”) і, 

 по-третє, (в останню чергу), в застосуванні антигістамінних 

ліків перед анестезією. 

Прояви можливі різні – від висипань, свербежу й набряків 

(що не зберігають ямки після натискання пальцем) до набряку верхніх 

дихальних шляхів (набряк гортані проявлятиметься “кукуріканням” 

під час вдиху) або анафілактичного шоку.  

ЛЕГКА АЛЕРГІЧНА РЕАКЦІЯ проявляється скаргами на 

свербіння в місці введення або по всьому тілу, а також почервонінням 

(кропивниця) місця введення, обличчя або всього тіла. Лікування: 

будь-який антигістамінний засіб, із них найдоступніший – 

дифенгідрамін (Димедрол, Бенадрил) у дозі 1-2 мг/кг (дорослому – 50-

100 мг, тобто 5-10 ампул) в/м або в/в (краще в/в, намагаючись не 

виходити з вени на випадок погіршання). Якщо нема порушень 

дихання та кровообігу, можна обмежитися цим. Пізніше треба 

з’ясувати причину реакції та попередити пацієнта, яких ліків йому 

треба уникати. 

НАБРЯК ГОРТАНІ проявляється скаргами на задуху 

(особливо важко пацієнтові вдихнути “до себе”), хрипким голосом і 

“кукуріканням” під час вдиху. Нерідко при цьому буває і набряк 

усього обличчя, хоч у такий момент Вам буде не до нього, оскільки Ви 

боротиметесь із асфіксією (задухою). Лікування: інгаляція кисню 

(якщо є небулізатор – з адреналіном), адреналін підшкірно (0,01 мг/кг, 

дорослому – 0,5-1 мг), дифенгідрамін (Димедрол) у дозі 1-2 мг/кг 

(дорослому – 50-100 мг, тобто 5-10 ампул) в/м або в/в (краще в/в), 

глюкокортикоїди (гідрокортизон 1,5 мг/кг, дорослому – 100 мг) в/в, 

при наростанні проявів гіпоксії – єдиний надійний вихід: інтубація 

трахеї (при її неможливості – пункція крико-тиреоїдної мембрани 

товстою внутрішньовенною канюлею, або крикотиреотомія, або 

трахеотомія). 

АНАФІЛАКТИЧНИЙ ШОК, на щастя, буває дуже рідко. 

При підозрі на анафілактичний шок від місцевого анестетика треба 

спершу подумати – чи це не інтоксикація (бо інтоксикація 

трапляється значно частіше, а лікування – інше). Патогномонічними 

для анафілактичного шоку є скарги на утруднене дихання (особливо 

важко пацієнтові видихнути “із себе”), інколи – відчуття загрожуючої 

смерті. Об’єктивні прояви складають тріаду: (1) бронхоспазм з 

утрудненим видихом, із сухими хрипами (інколи експіраторні свистячі 

хрипи можна чути на відстані), часто – із ціанозом, (2) набряк із 

почервонінням (кропивниця) обличчя або всього тіла, (3) артеріальна 
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гіпотензія (падіння артеріального тиску) із тахікардією (а не 

брадикардією, на відміну від інтоксикації місцевим анестетиком). 

Лікування: 

1. Горизонтальна поза. 

2. Адреналін підшкірно (0,01 мг/кг, дорослому – 0,5-1 мг) – 

допомагає і проти бронхоспазму, і проти набряків, і проти гіпотензії. 

3. Надійний венозний доступ (якщо не було раніше). 

4. Глюкокортикоїди: гідрокортизон (1,5 мг/кг, дорослому – 

100 мг) в/в, або дексаметазон (дорослому – 8-16 мг) в/в, або 

преднізолон (дорослому – 60-120 мг) в/в. 

5. Дифенгідрамін (Димедрол) у дозі 1-2 мг/кг (дорослому – 50-

100 мг, тобто 5-10 ампул) в/в. 

6. Антагоніст Н2-гістамінових рецепторів (ранітидин 1 мг/кг 

в/в) –  бо димедрол є антагоністом лише Н1-гістамінових рецепторів. 

7. При триваючому бронхоспазмі без артеріальної гіпотензії 

– інгаляція кисню та еуфілін 6 мг/кг в/в краплинно протягом 15 

хвилин, потім – 0,5 мг/кг за годину. 

8. При триваючому бронхоспазмі з артеріальною 

гіпотензією – інгаляція кисню та адреналін в/в краплинно, 

“титруючи” темп уведення, залежно від артеріального тиску. 

9. При ознаках гіповолемії – відповідна інфузійна терапія. 

10. Якщо хворий знепритомнів – бажана інтубація трахеї та 

ШВЛ. 

УВАГА! Препарати кальцію (кальцію хлорид, кальцію 

глюконат) при лікуванні анафілактичного шоку ПРОТИПОКАЗАНІ. 

 

Для миттєвого розпізнавання вищеописаних ускладнень від 

уведених місцевих анестетиків (до яких часто додають адреналін) 

може бути корисною наступна таблиця: 

 
Таблиця 20 

РОЗПІЗНАВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ВІД МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

 

УСКЛАДНЕННЯ: Анафілактичний 

шок 

Інтоксикація 

адреналіном 

Інтоксикація 

місцевим 

анестетиком 

Зустрічається Дуже рідко Досить часто Частіше за все 

Перші скарги На дихання 

(задуха) 

На серце 

(серцебиття) 

На нервову систему 

(запаморочення) 

Найяскравіша 

ознака 

Набряк і ціаноз Блідість шкіри Корчі 
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ВІДДАЛЕНІ УСКЛАДНЕННЯ 
(переважно – післяопераційні) 

“Віддалені” – відносне поняття. Так, пневмоторакс після 

травмування легені голкою потребує при спонтанному диханні кількох 

годин до виявлення чіткої клінічної (та й рентгенологічної) картини. 

Але, якщо після невдалої блокади плечового сплетення (без достатньої 

анестезії, але з достатньою травмою легені) довелося перейти до 

інтубаційного наркозу, під час ШВЛ за кілька хвилин може 

розвинутися напружений пневмоторакс із колапсом легені, зміщенням 

середостіння та смертю.  

 

ПНЕВМОТОРАКС 
Таблиця 21 

ЧАСТОТА ПНЕВМОТОРАКСУ ПІСЛЯ РІЗНИХ НЕРВОВИХ БЛОКІВ 

[ P.O.Bridenbaugh, 1988] 

Нервовий блок Частота (%) 

Надключичний блок плечового сплетення 0,6 – 2 

Блок зірчастого ганглія: 

   Передній доступ 

   Передньо-латеральний доступ 
   Задній доступ 

 

0,25 

0,5 – 8 
3 – 13 

Торакальний паравертебральний (соматичний) блок 0 – 6 

Торакальний паравертебральний (симпатичний) блок 1,4 – 7,9 

 

Як видно з Таблиці 21, пневмоторакс можна отримати після 

різних нервових блокад поблизу від плеври. Хоч у цій таблиці не 

вказані блокади міжреберних нервів, вони теж інколи призводять до 

поранення легені, хоч і досить рідко. Мало хто забуде про близькість 

легені, вводячи голку між ребрами. 

Причина – надрив легені голкою при “колупанні” нею або під 

час дихання чи кашлю, коли голка стирчить у вісцеральній плеврі. 

Прояви: біль у грудній клітці на травмованій стороні, який 

більшає при глибокому диханні; зростаюча (протягом кількох годин) 

задишка. При значному (більше 20%) пневмотораксі на травмованій 

стороні: перкуторно – підвищений резонанс (коробковий звук), 

аускультативно – ослаблене дихання, інколи пальпаторно – підшкірна 

емфізема (у тяжких випадках – навіть медіастинальна). Ці (як і 

ренгенологічні) прояви при спонтанному диханні потребують для 

свого розвинення кількох годин, але при ШВЛ можуть розігратися 

дуже швидко! 

Лікування: (1) у легких випадках – симптоматичне 

(знеболення й кисень); (2) пневмоторакс більше 20% (із перкуторними, 

аускультативними та рентгенологічними проявами) потребує 
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плевральної пункції з аспірацією повітря; (3) при наростанні 

пневмотораксу навіть після аспірації – потрібен плевральний дренаж.   

Запобіжні заходи: 

1) не навчати надто сміливих початківців не “дурнестійким” 

[англ.: foolproof] “пневмотораксо-небезпечним” блокадам 

(хай спершу опанують безпечніші); 

2) не колупати голкою; 

3) “пневмотораксо-небезпечні” блокади краще не 

виконувати амбулаторно: повна клінічна картина 

розвинеться за кілька годин, у стаціонарі легше буде 

виявити й лікувати пневмоторакс; 

4) на початку ШВЛ після “пневмотораксо-небезпечних” 

блокад треба щохвилини слухати легені: може 

знадобитися негайне дренування плевральної порожнини. 

 

УШКОДЖЕННЯ НЕРВА 

Ушкодження нервів із тривалими наслідками, що потребують 

лікування у невропатолога, трапляються дуже рідко. У світовій 

літературі описано більше невритів і плекситів після загальної 

анестезії (унаслідок неправильного положення на операційному столі), 

ніж після нервових блокад. Однак, не треба забувати про такі 

запобіжні заходи: 

1. Дуже обережно ставтеся до блокування нервів у пацієнтів 

із захворюванням периферичної нервової системи. 

Прогресування цього захворювання може призвести до 

неврологічного дефіциту, в якому можуть звинуватити 

Вас. 

2. Голки з коротким зрізом – безпечніші. 

3. Не колупайте голкою! 

4. Якщо навчаєте початківця, не лишайте його без нагляду 

(він колупатиме, а Ви відповідатимете). 

5. Алкоголізація соматичних (не симпатичних) нервів і 

сплетень, що походять від спинного мозку (тобто не на 

голові, а на тулубі й кінцівках) може спричинити неврит із 

такими болями, що Ваша лікувальна блокада буде мати 

гірші наслідки, ніж хвороба, через яку її робили. 

 

 

ЦІАНОЗ ВІД МЕТГЕМОГЛОБІНЕМІЇ 

Це ускладнення буває після введення практично лише одного 

місцевого анестетика – прилокаїну. Метгемоглобін утворюється з 
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гемоглобіну під впливом одного з метаболітів прилокаїну (орто-

толуїдину). Для цього доза прилокаїну має бути досить великою: 

більше 8 мг/кг (у дорослих – більше 500 мг).  

Основний прояв – ціаноз – з’являється за кілька годин 

(піковий рівень – через 4–8 годин) після введення. Лікування: (1) в/в 

метиленова синька 1-2 мг/кг (максимум – 5 мг/кг); (2) якщо її нема – 

в/в аскорбінова кислота 2 мг/кг (діє значно повільніше). 

Здебільшого, у дорослих це ускладнення є більше лякаючим, 

ніж страшним. Але, оскільки кров новонароджених і немовлят містить 

мало ензимів, потрібних для редукування (відновлення) 

метгемоглобіну до нормального гемоглобіну, прилокаїн можна 

вважати протипоказаним для анестезії в акушерстві та неонатології. 

 

Бензокаїн у надто великих дозах теж може спричиняти 

метгемоглобінемію. Але його застосовують лише для поверхневої (або 

ж топікальної, або ж аплікаційної) анестезії шкіри та слизових 

оболонок. Хоч у стоматології, після надто рясного зрошення слизової 

оболонки рота, проковтнутий пацієнтом надмірний об'єм розчину 

бензокаїну інколи призводив до ціанозу внаслідок метгемоглобінемії. 

 

 

ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ НЕРВОВИХ БЛОКІВ 
 

МІНІМАЛЬНЕ ОСНАЩЕННЯ 
 

ГОЛКИ 

Старі вітчизняні багаторазові голки досі є в багатьох 

лікарнях. Для анестезії шкіри (“лимонної шкурки”) годяться маленькі 

інтрадермальні голки (для внутрішньошкірних ін’єкцій), якими всім 

нам у дитинстві робили пробу Манту. Для пошуку нервів потрібні 

голки різної довжини, від підшкірних і внутрішньом’язових (цілком 

достатніх для блокування міжреберних нервів або плечового 

сплетення) до “внутрішньосерцевих”, 12 – 18 см завдовжки (для 

сідничого нерва, супутнього стовбура або черевного сплетення). Старі 

багаторазові голки можуть мати на кінці “гачок”, який травмуватиме 

нерв. Виявити “гачок” можна, провівши кінчиком голки по ваті – вона 

за нього чіплятиметься. Таку голку треба переточити, при цьому 

бажано зробити короткий зріз – під кутом 45˚. Голки з коротким зрізом 

менше травмують нерви і дозволяють краще відчути “провал” при 

проходженні крізь фасцію – важливий орієнтир для багатьох блокад. 
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Звичайні одноразові голки (підшкірні та внутрішньом’язові) 

можна застосовувати для блокування не дуже глибоких нервів 

(міжреберних або плечового сплетення). Недоліком таких голок є 

надто гострий кінчик, що не дає відчуття “провалу” при проходженні 

крізь фасцію, а також може травмувати нерви, особливо під час 

тривалого і незграбного “колупання”. 

Спеціальні одноразові голки для блокування нервів (англ.: 

block needles), з коротким зрізом (англ.: short bevel) і навіть з ізоляцією 

(англ.: insulated) для можливого використання електростимулятора, 

продукуються різними фірмами, наприклад, Becton Dickinson Company. 

Але поки що вони доступні далеко не для всіх наших анестезіологів. 

Голки з одноразових канюль для катетеризації 

периферичних вен (фірми Becton Dickinson [канюля Venflon] або фірми 

Braun) можуть мати достатню довжину для блокування сідничого 

нерва. Голка всередині такої канюлі значно довша за цю канюлю. Чим 

менший пацієнт (дитина), тим менший розмір канюлі 

використовується, і тим коротшою буває голка всередині цієї канюлі. 

Але ж і відстань від шкіри до нерва у менших дітей буде меншою. 

Якщо після катетеризації вени цю голку не викидати й не 

розстерилізовувати, після седації дитини можна блокувати сідничий 

нерв цією ж голкою. 

 

ШПРИЦИ 
Багаторазові шприци мають деякі переваги: (1) їх 

використання буде дешевшим, (2) вони добре підходять до старих 

багаторазових голок для нервових блоків. Недоліки: (1) клопоти зі 

стерилізацією, (2) старі шприци можуть мати циліндр із тріщинами або 

погано притертий поршень. 

Одноразові шприци – завжди стерильні й мають щільний 

поршень. Але (1) вони не підходять до багаторазових голок Record, (2) 

надто міцно притираються до одноразових голок Люера. Тоді краще 

шукати нерв голкою, вже приєднаною до шприца з анестетиком. 

Інакше, приєднуючи чи від’єднуюічи шприц, Ви можете зсунути 

кінчик голки і “втратити” нерв. 

 

ПЕРЕХІДНИКИ Luer – Record можуть знадобитися, якщо Ви 

маєте старі “рекордівські” багаторазові голки, а шприци – лише 

одноразові “люерівські”. Такі перехідники бувають багаторазові 

(металеві) та одноразові – у комплекті з катетерами для підключичної 

вени. 
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ПОДОВЖУВАЧ (англ.: extension set, extension tubing) – це 

тоненька й гнучка пластикові трубочка. На одному кінці цієї трубочки 

є канюля (“тато”) для приєднання до голки, а на другому кінці – втулка 

(“мама”) для приєднання до шприца. Ви шукаєте нерв голкою з 

приєднаним подовжувачем. Ваш помічник буде приєднувати та 

від’єднувати шприц, робити аспіраційні проби, а Ви лише 

фіксуватимете голку. Перевага: такий подовжувач дозволяє не 

зсунути голку, коли її кінчик вийшов на нерв. Недоліки: (1) потрібен 

розумний помічник, (2) такі подовжувачі бувають не в кожній лікарні. 

Втім, без них цілком можна обійтися. 

 

БАНОЧКИ (найдешевші – “майонезні”) потрібні для 

приготування великих (десь із 100 мл) об’ємів місцевого анестетика. 

Подібні баночки ми раніше завжди мали в наркозних наборах. 

Невеликі порції анестетика можна змішувати безпосередньо в 

шприцах. ПРИКЛАД: Щоб отримати 40 мл 1% лідокаїну для блоку 

плечового сплетення, можна взяти два 20-грамових шприца, набрати 

до кожного по 2 мл 10%-ного лідокаїну і “добрати” по 18 мл 

фізрозчину. 

 

 

НАЙСУЧАСНІШЕ ОСНАЩЕННЯ 
 

Електростимулятор – прибор, що подає електричні імпульси 

регульованої амплітуди (у міліамперах), – дає змогу шукати нерв у 

непритомного (або глибоко седованого) пацієнта. Через це він 

особливо корисний для маленьких дітей і дуже емоційних хворих.  

Принцип його використання полягає в тому, що електричне 

подразнення моторних (рухових) нервових волокон спричиняє 

посмикування іннервованих ними м’язів. Оскільки моторні волокна 

типу Аα, які йдуть до скелетних м’язів, деполяризуються легше за інші 

(сенсорні) волокна, посмикування з’являється при меншій амплітуді 

струму, ніж неприємні для пацієнта парестезії, – це перевага 

електростимулятора для притомних пацієнтів.  

Електростимулятор для моніторингу нервово-м’язового блоку, 

у принципі, можна використовувати також і для пошуку нервів 

[В.І.Коломаченко, 2005], хоча в ідеалі такий стимулятор мусить 

забезпечувати плавне регулювання амплітуди стимулюючого імпульсу 

та чітко відображати цю амплітуду на дисплеї.  
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До голки, якою шукають нерв, краще підключати катод 

(негативне відведення), тоді нерв стимулюватиметься меншим 

(приблизно на третину) струмом (Малюнок 26). Пасивне (краще – 

позитивне) відведення підключають до ЕКГ-електрода, приліпленого 

до шкіри пацієнта таким чином, щоб струм між цим електродом і 

голкою не проходив крізь серце. 

Затискач (“крокодильчик”) на кінці відведення кріпиться до 

голки, якою шукають нерв. Якщо втулка голки – пластикова, 

“крокодильчик” приєднують до клинка голки або до металевого 

перехідника між голкою та шприцом. Якщо “крокодил” не 

простерилізований, його кріпить до голки Ваш помічник, коли Ви вже 

підвели голку до нерва. 

Підводячи кінчик голки до нерва, треба встановити амплітуду 

струму 2 мА. Коли іннервовані цим нервом м’язи почнуть смикатися 

(це означає, що кінчик голки знаходиться десь у 1 см від нерва), 

Мал.26. Застосування електростимулятора для пошуку нерва. 
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амплітуду зменшують до 0,5 – 1 мА. Посмикування від такого струму 

свідчить про достатню близькість до нерва. Тоді вводять тест-дозу – 2 

мл місцевого анестетика. Якщо посмикування зникло – голка 

підведена правильно. Посмикування зникає від анестезуючої дії 

введеної тест-дози. З лідокаїном це спрацьовує, а зі значно 

“повільнішим” бупівакаїном – ні. 

Але, не кажучи вже про недоступність такого 

електростимулятора для більшості вітчизняних анестезіологів, він не є 

панацеєю. По-перше, посмикування м’язів у зоні іннервації не 

обов’язково свідчить про достатню близькість кінця голки до нерва 

(тобто близькість може бути достатньою для електричного струму, але 

не для анестетика). По-друге, кінцівка може смикатись не лише від 

подразнення нерва, а й від безпосереднього електричного подразнення 

м’язів, крізь які проходить голка. По-третє, між голкою і нервом 

може бути фасція: струм вона пропустить, а анестетик – ні.  По-

четверте, чисто чуттєві нерви (наприклад, Nervus femoris cutaneus 

lateralis) за самою своєю природою (через відсутність моторних 

волокон) не спричинятимуть посмикування м’язів, тому знайти їх за 

допомогою електростимуляції не можна. По-п'яте, всі навички й 

перестороги щодо пошуку нервів за допомогою парестезії (правила 

просування голки, аспіраційна проба) є актуальними і при роботі з 

електростимулятором.  

Отже, при безумовній корисності цього прибора, який 

дозволяє розширити показання для нервових блокад, він не може 

замінити ані знання анатомії, ані технічних навичок, потрібних для 

оволодіння різними методами блокування нервів. 

Якщо ж трапиться нагода придбати електростимулятор, 

зверніть увагу, чи він забезпечує можливість регулювати силу 

електричного струму (mA –міліампери). Без цього з нього буде мало 

користі. 

 

Ультразвуковий сканер із високою якістю зображення, до 

того ж пересувний (для використання в операційній) інколи 

використовується в багатих американських лікарнях, даючи змогу під 

контролем зору підвести кінчик голки до кожного окремого пучка 

плечового сплетення. Але навіть для американських анестезіологів 

його використання ще не стало стандартом. 
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ОСНАЩЕННЯ НА ВИПАДОК УСКЛАДНЕНЬ 
АБО НЕВДАЧІ БЛОКУ 

 

Голки й шприци, якими виконувалася блокада, не можна 

одразу ж викидати або розстерилізовувати. Навіть після “малого” 

блоку (малим об’ємом) можливі ускладнення (наприклад, 

внутрішньосудинне потрапляння анестетика). Якщо ж виконувався 

“великий” блок (великим об’ємом), шприци й голки до кінця операції 

мають бути напоготові на випадок (1) не миттєвих ускладнень 

(наприклад, інтоксикації від великої дози), (2) потреби седації під час 

операції. 

 

Венозний доступ (якщо не канюля, то хоча б голка у вені) – не 

така ж абсолютна необхідність при блокуванні нервів, як при 

спінальній або епідуральній анестезії. Хоч англомовні анестезіологи й 

кажуть “No vein, no block! (Без вени – ніякого блоку!)”, вони теж 

дозволяють собі “малі” блоки нервів без венозного доступу.  

Але навіть перед виконанням “малого” блоку зверніть увагу на 

вени пацієнта – чи зможете ви до них “увійти” при потребі? Якщо в 

операційній після виконання “великого” блоку Ви вводите 

внутрішньовенно седатики, подумайте – чи варто “виходити” з вени? 

Чи зможете Ви знову “увійти”?  

“До чого готовий – того не трапиться,” – це правило 

врятувало життя багатьох хворих і репутацію багатьох анестезіологів. 

 

Дихальна апаратура (принаймні, мішок Амбу) обов’язково  

знадобиться при зупинці дихання від занадто глибокої 

внутрішньовенної седації (що нерідко трапляється в операційній). На 

щастя, майже в будь-якій операційній ця апаратура є.  

Для більшості “малих” лікувальних блокад дихальна 

аппаратура не потрібна. Але слід пам’ятати, що зупинка дихання 

можлива при інтоксикації місцевим анестетиком (в тому числі – при 

внутрішньосудинному потраплянні навіть невеликої дози), а також при 

субарахноїдальному потраплянні – як ускладненні деяких відносно 

“малих” блокад (паравертебральної блокади або міждрабинної блокади 

плечового сплетення). 

 

Повітропроводи й навіть інтубаційний набір теж можуть 

знадобитися при зупинці дихання (див. вище). 
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Моніторуюче оснащення: тонометр і пульсоксиметр – у 

розвинених країнах вважаються обов’язковими для будь-яких, навіть 

“малих”, лікувальних блокад. У наших умовах це не завжди можливо і 

не завжди потрібно. Але не треба забувати про такий дешевий і 

загальнодоступний прилад, як палець на пульсі хворого: він 

попередить і про інтоксикацію (буде брадикардія), і про 

анафілактичний шок (буде тахікардія з нитковидним пульсом). 

Притомний (без седації) пацієнт теж може слугувати монітором, якщо 

Ви будете уважним до його скарг. 

 

ЛІКИ ДЛЯ РЕАНІМАЦІЇ 
Якщо щось ніяк не може статися не так – воно однаково станеться не так. 

П’ятий закон Мерфі 

Адреналін – засіб першого вибору у випадках 

анафілактичного шоку або зупинки серця. Тому, додавши потрібну 

дозу адреналіну до розчину місцевого анестетика, не треба викидати 

рештки адреналіну. Хай ця відкрита ампула буде на Вашому робочому 

столику поруч із шприцами. І дай Боже, щоб вона не знадобилася!  

 

Атропін може знадобитися при брадикардії (вона можлива 

при інтоксикації місцевим анестетиком). Якщо при невдалому блоці 

знадобиться кетаміновий наркоз – атропінізація теж обов’язкова. 

 

Діазепам (Сибазон) може знадобитися при корчах 

(генералізованих судомах) від інтоксикації місцевим анестетиком. До 

того ж він є одним із найкращих засобів інтраопераційної седації. 

Якщо при невдалому блоці знадобиться кетаміновий наркоз – діазепам 

буде непоганим компонентом премедикації. 

 

Тіопентал, як і діазепам (Сибазон), є засобом для седації та 

усунення корчів. Через це серед широких мас лікарів, у тому числі – 

стоматологів, він має репутацію головного “антидота” при 

ускладненнях від місцевих анестетиків. Таке примітивне розуміння – 

не зовсім вірне, і воно може призвести до ускладнень. По-перше, 

серед усіх можливих ускладнень він усуває лише корчі. По-друге, він 

при цьому спричиняє поверхневий наркоз (хоч і без знеболення, але з 

глибокою релаксацією та можливістю западання щелепи й зупинки 

дихання), тому без анестезіолога його краще не вводити. По-третє, 

він не дуже зручний в екстрених ситуаціях, оскільки перед уведенням 

його ще треба розчинити. Профілактичне введення тіопенталу в 

малих дозах перед застосуванням місцевих анестетиків рекомендоване 

деякими авторами для підвищення судомного порога, тобто навіть при 
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токсичному рівні місцевого анестетика в крові корчів не буде. Але, 

знову ж, по-перше, при цьому тіопентал усуває лише корчі (ранній, 

лякаючий, але менш небезпечний прояв інтоксикації), а не серцеві 

ускладнення (вкрай небезпечні), які прийдуть без такого яскравого 

попередження, як корчі, по-друге, навіть невеликі дози можуть 

спричинити западання щелепи й зупинку дихання. Отже, тіопентал – 

хоч із лікувальною, хоч із профілактичною метою – буде гарним у 

руках анестезіолога, але не будь-якого іншого фахівця. 

 

Сукцинілхолін (Дитилін) багатьма анестезіологами 

обґрунтовано вважається найефективнішим (бо найшвидшим) засобом 

при корчах. Але при його застосуванні є необхідними дихальна 

апаратура, ларингоскоп, ендотрахеальні трубки та (головне!) 

анестезіолог. Лікарям інших спеціальностей застосовувати дитилін не 

можна, бо він “вимикає” самостійне дихання пацієнта. 

 

 

ПІДГОТОВКА ХВОРОГО 
Рідко яка регіональна анестезія гарантує стопроцентний успіх із 

нульовим риском потреби в подальшій медикації, седації або реанімації. 
Phillip Bridenbaugh 

Оскільки навіть у найдосвідченішого фахівця хірургічна (для 

операції) блокада нерва може закінчитися невдачею та переходом до 

загальної анестезії, принципи підготовки до регіональної анестезії – ті 

ж самі, що й для загальної: ті ж анамнез, огляд, інструментальні та 

лабораторні дослідження (залежно від наявного часу та можливостей 

лікарні), заборона їсти й пити перед операцією. 

Тут ми опишемо лише особливості анамнезу, огляду, 

інтерпретації ЕКГ та пояснення пацієнтові планованої анестезії перед 

блокадами нервів. 

 

АНАМНЕЗ 
Достаточно достоверных и безопасных аллергических тестов 

 для препаратов, применяемых при местной анестезии, нет. 
 Для предупреждения осложнений наибольшее значение имеет 

 тщательное собирание анамнеза. 

А.Ю.Пащук, 1987; с.34 

Анамнез може виявити протипоказання до нервової блокади і 

взагалі регіональної анестезії або протипоказання до наркозу (і 

відповідно – показання до блокади нервів). Наприклад, повний 

шлунок перед невідкладною операцією, особливо при небажаності 

промивання шлунка та провокування блювання й напруження хворого 
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(наприклад, при триваючій кровотечі), є чітким показанням до 

регіональної анестезії (не обов’язково блокади нервів). 

Епілепсія є протипоказанням для блокад великими об’ємами 

місцевих анестетиків, які можуть спричинити приступ корчів. 

 

Особливу увагу треба приділити реакції на місцеві 

анестетики, із якими мав справу практично кожен дорослий пацієнт, 

хоч не кожен це пам’ятає. Якщо пацієнт заперечує “місцевий наркоз” у 

своєму минулому, подальша бесіда будується так: 

– Зуби рвали? 

– Рвали. 

– Заморожували? 

– Заморожували. 

– Погано від заморожування не було? 

– Та ні, нормально. 

 

Окремого розгляду потребує категоричне твердження пацієнта 

про те, що він не зносить новокаїн (або інший місцевий анестетик). 

Більше 90% таких пацієнтів мали так звану “стоматологічну 

алергію” [англ.: dentistry allergy], що не має до справжньої алергії 

жодного відношення. Найкраще ілюструють “стоматологічну алергію” 

наступні діалоги. 

 

Діалог 1: 

– Я новокаїн не переношу. 

– Звідкіля Ви знаєте? 

– Зубний лікар сказав. 

– А що ж трапилось? 

– Боляче було. 

Очевидно, що тут просто була невдала анестезія. Якщо Ви 

проведете наркоз самими лише міорелаксантами, можете теж сказати 

пацієнтові, що його “наркоз не бере”. 

Діалог 2: 

– Я новокаїн не переношу. 

– Звідкіля Ви знаєте? 

– Погано було. 

– А що ж трапилось? 

– Знепритомнів. 

Тут можна припустити як зомлівання з переляку, так і 

токсичні реакції (від запаморочення до корчів) внаслідок 

інтравазального введення анестетика або його завеликої концентрації. 
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Певні ознаки алергічних реакцій в анамнезі – висипання, 

свербіж, набряк, задуха (утруднене дихання через обструкцію верхніх 

– набряк гортані – або нижніх – бронхоспазм – дихальних шляхів). 

Саме на ці прояви треба звернути увагу, не підказуючи пацієнтові 

можливу відповідь, а уважно прислуховуючись до його розповіді. 

Вищенаведені діалоги, що відбуваються більш як у 90% випадків, не 

повинні Вас розхолоджувати. Далеко не всі алергічні реакції у 

стоматології пояснюються “стоматологічною алергією”. Ретельно 

зібраний анамнез, із повагою до пацієнта, без виявлення свого 

критичного ставлення до його розповіді, може врятувати від багатьох 

можливих загроз. Навіть якщо Ви вирішили працювати тим самим 

анестетиком, не поспішайте про це казати пацієнтові, бо йому буде 

погано від самих Ваших слів. Якщо була реакція (хай не алергічна) на 

новокаїн, краще не працювати новокаїном, який найчастіше з усіх 

місцевих анестетиків спричиняє алергічні реакції. Береженого і Бог 

береже! 

У наш час майже стовідсоткової напівосвіченості, всіх людей 

можна поділити на дві групи: меншість не знає, що таке алергія, а 

більшість (і ми належимо до неї) лише думає, що знає. Тому, питаючи 

про алергію, завжди треба уточнити: висипи, свербіж, набряк [англ.: 

edema; рос.: отѐк]. Про задуху пацієнт і сам скаже – таке не 

забувають. 

 

 

ПРОБА НА МІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ 
 

Антитела могут образовываться на гаптеноподобные вещества, которые местные 

анестетики, в частности, эстерной группы, образуют, соединяясь с белками кожи. 

Внутрикожная проба на новокаин, которая рекомендуется инструкцией МЗ 

СССР, практически не информативна, т.к. методика рассчитана на вещества, 
обладающие антигенными свойствами. Более того, по вышеописанной причине она, 

скорее всего, вредна. 

М.Н.Гилева, 1995 

Оскільки (1) справжня алергія буває навіть на амідні місцеві 

анестетики, (2) перехресна надчутливість між анестетиками однієї 

групи – не обов’язкова і (3) у кожній ампулі, окрім позначеного на 

етикетці, може бути ще щось (консервант, стабілізатор), – постає 

питання: а чому б не зробити інтрадермальну (внутрішньошкірну) 

пробу на той препарат, яким ми зібралися працювати? 

Ось, наприклад, результати інтрадермальних проб у пацієнта з 

алергією на лідокаїн і прилокаїн, у вигляді співвідношення діаметрів (у 

міліметрах): “папула/гіперемія”: 
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Таблиця 22 

ІНТРАДЕРМАЛЬНІ ПРОБИ У ПАЦІЄНТА ПІСЛЯ ТЯЖКИХ АНАФІЛАКТОЇДНИХ 

РЕАКЦІЙ НА МІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ 
[Fisher M., Pennington J.C.: Allergy to local anaesthesia. Br J Anaesth 1982; 54: 893] 

 

Препарат 

Розведення 

1: 10 000 1: 1000 1:100 1:10 

1% прокаїн Не робили Не робили Не робили 0,8 

1% ксилокаїн 14/40 14/40 Не робили Не робили 

1% мепівакаїн 0/0 0/0 0/0 0/0 

1% бупівакаїн 0/0 0/0 0/0 0/0 

0,5% аметокаїн 5/15 12/28 Не робили Не робили 

1% прилокаїн 10/45 15/45 Не робили Не робили 

 

Здавалося б, варто робити такі проби всім сумнівним 

пацієнтам: не надто складно й дуже переконливо. Але, коли Brown et 

al. (1981) стали робити внутрішньошкірні проби у пацієнта, що мав у 

анамнезі алергічну реакцію на лідокаїн, то після 0,2 мл 0,5% 

прилокаїну не сталося нічого, а після 0,2 мл 0,5% бупівакаїну миттєво 

з’явилися задуха, висипання та порушення зору, а дослідження 

комплементу підтвердили імунологічний характер цієї реакції. Де 

гарантія, що й у Вас такого не трапиться? 

До того ж, молекули місцевих анестетиків є надто маленькими 

для того, щоб бути антигеном. Для провокування алергічних реакцій 

вони мають бути пов’язаними з якимись білками плазми. 

Внутрішньошкірно введений анестетик може не спричинити 

алергічної реакції, а після потрапляння до крові після блокади може, 

з’єднавшись із плазмовими білками, таку реакцію спричинити. 

Окрім того, інтрадермально введений місцевий анестетик, 

з’єднавшися з білками шкіри, може сенсибілізувати до себе імунну 

систему пацієнта (див. епіграф). 

В Австралії, у клініці анестезіологічної алергії, за 20 років 

дослідили більше 200 пацієнтів із нібито алергією на місцеві 

анестетики [M.M.Fisher, C.J.Bowey, 1997]. У 202 виконувалася так 

звана послідовна проба: спершу інтрадермально вводили розведений 

(1:100) місцевий анестетик (щоб утворився «ґудзик» діаметром 1 мм); 

якщо нічого не траплялося – через 10 хвилин робили такий самий 

«ґудзик» нерозведеним місцевим анестетиком (бупівакаїн – 0,5%, інші 

– 1%); позитивною реакцією вважалася папула діаметром більше 8 мм. 

Якщо реакція була негативною, через 10 хвилин вводили 2 мл 

нерозведеного місцевого анестетика вже підшкірно. У чотирьох 

пацієнтів сталася негайна, ще в чотирьох – відстрочена алергічна 

реакція, у 197 – алергії на місцеві анестетики не виявлено, серед них у 

39 не можна було виключити алергію на консерванти. Автори 
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вважають уникання таких препаратів «ефективним практичним 

підходом». 

Отже, інтрадермальна проба з місцевим анестетиком (1) не 

гарантує безпечності його застосування у великих дозах, (2) сама може 

спричинити ускладнення. Хоча ряд авторів її рекомендує, відповідати 

за ускладнення будете Ви, а не ці автори. То й вирішувати, чи робити 

її, треба Вам, залежно від ситуації. 

 

ОГЛЯД 

Окрім загальної оцінки стану пацієнта, при огляді треба 

звернути увагу на стан шкіри в місці планованого уколу голки. 

Інфікованість шкіри є абсолютним протипоказанням для доступу цим 

шляхом. Тоді треба обрати інший доступ або інший метод анестезії. 

 

ЛАБОРАТОРНІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Особливих лабораторних досліджень перед блокадою нервів 

виконувати не треба. Найважливіший показник – стан гемостазу 

(коагуляції, при потребі – кількість тромбоцитів) – однаково 

досліджується перед операцією, залежно від можливостей лікарні. 

З інструментальних досліджень певний інтерес становить 

електрокардіографія, яку виконують більшості передопераційних 

пацієнтів. Анестезіологові, що планує будь-яку регіональну анестезію, 

варто самому звернути увагу на тривалість інтервалу PQ – у нормі він 

має бути не довшим за 0,20 секунд (10 маленьких клітинок при 

швидкості стрічки 50 мм/с, 5 маленьких клітинок – при швидкості 25 

мм/с). Якщо інтервал PQ буде ширшим – це вже блокада принаймні I 

ступеня. Великі дози місцевих анестетиків можуть посилити атріо-

вентрикулярну блокаду. 

 

ПОЯСНЕННЯ ПАЦІЄНТОВІ 
Гарна, доброзичлива бесіда анестезіолога дорівнює двом таблеткам седативних ліків. 

Robert Smith, 1980 

Під час бесіди з пацієнтом треба пояснити йому всі переваги й 

недоліки пропонованого Вами методу анестезії у порівнянні з іншими. 

Якщо він раніше мав ускладнення від загальної анестезії, особливо 

вмовляти його не доведеться. 

Бажано також розповісти йому про послідовність планованих 

Вами дій, бо необізнаність лякатиме його найбільше. Обов’язково 

треба запевнити, що (1) боляче під час операції не буде; (2) якщо він 

схоче, то буде спати майже фізіологічним сном (а не патологічним, 

яким є наркоз); (3) Ви будете біля нього протягом усієї операції. 
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Треба також добре пояснити, (1) що таке парестезія, (2) чому 

треба сказати про неї одразу (поки кінчик голки не відійшов від нерва), 

(3) що при цьому не можна рухатись (щоб не зсунути голку). 

 

ПРЕМЕДИКАЦІЯ 

Проблеми премедикації як важливого етапу будь-якої 

анестезії, з регіональною включно, детально висвітлені в монографіях 

D.C.Moore (1964), А.Ю.Пащука (1987), Л.В.Усенко та співавт. (1992), 

М.М.Гільової (1995). Зараз доступні десятки ліків і розроблені десятки 

комбінацій для різних операцій і різних пацієнтів. Ми обмежимося 

лише найпростішими й найважливішими вказівками. 

Перед блокадами нервів премедикація буває трьох типів: (1) 

ніяка, (2) “легка”, (3) “важка”.  

Ніякої премедикації не роблять перед амбулаторними 

“малими” блокадами, хоч хірургічними, хоч лікувальними. Пацієнтові 

після них треба йти додому, тому він має бути “стріт-фіт” 

(“вулицепридатним”), при здоровому глузді та тверезій пам’яті. 

“Легка” премедикація (або ж “премедикація без депресії”) 

потрібна передопераційним хворим (вони завжди бояться, хоч не 

завжди це видно), яким треба буде шукати парестезію. Щоб вони 

могли її розпізнати і вчасно про це сказати (не бувши надто 

“загальмованими”), бажано не включати до премедикації великих доз 

опіоїдів і бензодіазепінів. Досить буде стандартних доз 

антигістамінних засобів і ліків із помірним седативним ефектом. 

“Важка” премедикація і навіть поверхневий наркоз годяться 

для блокад, що не потребують пошуку парестезії. Якщо блокада буде 

болісною, то глибока премедикація не лише можлива, а й потрібна. 

 

ПІДГОТОВКА СЕБЕ САМОГО 
Як вивести літак із штопора – читайте в наступному номері нашого журналу. 

Анекдот про льотчиків-аматорів. 

Перш ніж самостійно (без нагляду досвідченішого колеги) 

виконувати навіть “малу” нервову блокаду, треба уважно прочитати не 

лише описання її методики, а й описання ускладнень, як специфічних 

саме для цієї блокади, так і спільних для всіх нервових блоків. Лише 

добре знаючи прояви всіх ускладнень і способи їх лікування, можна 

братися до самостійної роботи. Інакше можна опинитися в ролі 

дилетантів з анекдоту, які вчилися водити літак у польоті, час від часу 

зазираючи до науково-популярного журналу для аматорів (див. 

епіграф). 
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Через високу вірогідність недостатнього знеболення (особливо 

в руках початківця), треба бути готовим до переходу на наркоз. 

Маючи такий “запасний аеродром”, Ви відчуватимете себе більш 

упевнено, а тоді й руки працюють краще.  

 

УМІННЯ РОЗРАХУВАТИ ДОЗУ 
Якось я розбирав тему:“Проста місцева анестезія” з двома десятками 

студентів-медиків.Я просив їх розрахувати, скільки 0,1% адреналіну додати до 

лідокаїну для розведення 1:200 000.У них це не дуже виходило. 
Professor Michael Bookallil, Сідней, 2001 

Якщо педіатри ще у студентські роки навчаються 

обчислювати дози не гірше (і не повільніше) за електронний 

калькулятор, для випускників лікувальних факультетів, особливо для 

лікарів хірургічного профілю, це може становити проблему. Не дарма 

в більшості країн (поза СНД) на ампулах пишуть не проценти, а 

міліграми й мілілітри: “Діазепам, 10 мг/2 мл”. Проценти пишуть на 

розчинах місцевих анестетиків, та й то дублюють це кількістю 

міліграмів у ампулі: “Лідокаїн 10%, 200 мг/2 мл”. 

Для переходу від процентів до міліграмів корисно 

запам’ятати, що 1 мл 1%-ного розчину містить 10 мг (тобто число 

процентів треба помножити на 10). Тоді подальші розрахунки будуть 

значно легшими. 
Таблиця 23 

Визначення числа міліграмів у відомому об’ємі розчину відомої концентрації 

Розчин: 0,25% 0,5% 1% 2% 3% 5% 10% 

1 мл 2,5 мг 5 мг 10 мг 20 мг 30 мг 50 мг 100 мг 

2 мл 5 мг 10 мг 20 мг 40 мг 60 мг 100 мг 200 мг 

3 мл   30 мг    300 мг 

4 мл   40 мг    400 мг 

5 мл   50 мг    500 мг 

6 мл   60 мг    600 мг 

7 мл   70 мг    700 мг 

8 мл   80 мг    800 мг 

9 мл   90 мг    900 мг 

10 мл 25 мг 50 мг 100 мг 200 мг 300 мг 500 мг 1 000 мг 

20 мл   200 мг    2 000 мг 

30 мл   300 мг    3 000 мг 

40 мл   400 мг    4 000 мг 

50 мл   500 мг    5 000 мг 

60 мл   600 мг    6 000 мг 

70 мл   700 мг    7 000 мг 

80 мл   800 мг    8 000 мг 

90 мл   900 мг    9 000 мг 

100 мл 250 мг 500 мг 1 000 мг 2 000 мг 3 000 мг 5 000 мг 10 000 мг 
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Приклад 1: Один мілілітр 10%-ного лідокаїну містить 100 мг 

місцевого анестетика (10 [%] × 10 мг/мл [для 1%]). Одна ампула (2 мл) 

10%-ного лідокаїну містить 200 мг (2 мл × 100 мг/мл). Розвівши цей 

10%-ний розчин удесятеро (додавши до 2 мл лідокаїну 18 мл 

фізрозчину), отримаємо 1%-ний розчин, найчастіше застосовуваний 

для блокування нервів. Отримані 20 мл також міститимуть 200 мг (20 

мл × 10 мг/мл). 

Окрім цього, треба лише пам’ятати найвищі дози місцевих 

анестетиків, що не так важко, оскільки більшість наших анестезіологів 

працює з одним-двома анестетиками. Окрім цього, для блокування 

нервів у дорослих нічого не треба. 

У дітей блокади нервів переважно виконують дитячі 

анестезіологи, вони вчилися на педіатричному факультеті і не мають 

проблем із розрахунками. Для “дорослих” анестезіологів, що 

працюють із дітьми, наводимо приклад обчислення найбільшого 

припустимого об’єму для даної дитини. 

Приклад 2: Найвища доза лідокаїну (без додавання 

адреналіну) для блокування нервів у дітей становить 5 мг/кг. Дитині з 

масою тіла 15 кг можна ввести (без адреналіну) не більше 75 мг 

лідокаїну (15 кг × 5 мг/кг), тобто 7,5 мл 1%-ного (10 мг/мл) розчину.  

Найважливіший принцип регіональної анестезії у дітей – 

вводити не скільки треба, а скільки можна. 

 

ТЕХНІКА БЛОКУ 
Успѣшное примѣненіе регiонарной анэстезiи требуетъ 

 точнаго знанія топографіи и областей распространенія нервовъ… 

В.Ф.Ясенецкiй-Войно: Регiонарная анэстезiя. 
Петроградъ: Типографiя А.Э.Коллинс, 1915; с.11 

Regional anesthesia is simply an exercise in applied anatomy. 

Winnie A.P. Axillary perivascular technique of brachial plexus block.  
In: Winnie AP, Håkansson L, eds. Plexus anesthesia. Vol 1. 3rd ed.  

– Philadelphia: WB Saunders, 1993. – P. 121–143.  

Робочий столик має стояти збоку від Вас (коли Ви стоятимете 

обличчям до пацієнта), якщо Ви правша – то справа.  

Усі нестерильні аксесуари (флакони, ампули, тощо) 

приготуйте заздалегідь, до стерилізації своїх рук. Якщо не маєте 

помічників, розведіть анестетик до потрібної концентрації, додавши 

адреналін. Потім, якщо в стерильному наборі немає затискача або 

пінцета, змажте шкіру пацієнта антисептиком.  

Ваші руки при виконанні блокади мають бути стерильними, 

бажано – в рукавичках. Кров пацієнтів (пацієнток), особливо молодих і 

красивих, може мати в собі всім відомий ВІЛ [англ.: HIV, рос.: ВИЧ].  
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Перевірка стерильної укладки для блокування нервів 

(індикатор стерильності – чи поміняв він свій колір, голки – чи вони 

не забиті та чи не мають “гачків” на кінчику, шприци – чи вони 

герметичні та чи підходять до голок, при потребі – перехідники Luer-

Record i Record-Luer, баночки для змішування розчинів, стерильні 

марлеві “вушка”) – це дуже важливий етап. Якщо, намучивши пацієнта 

й себе, Ви з великими труднощами вийдете голкою на нерв, а потім 

виявиться, що до тієї голки жоден шприц не підходить або та голка 

забита й не пропускає місцевий анестетик, – Вам буде дуже прикро. 

 

Приготування розчину місцевого анестетика потребує, по-

перше, уважності, по-друге, знання арифметики та, по-третє, 

стерильних умов. Краще, при наявності помічників, розводити розчин 

стерильними руками. Адреналін додавайте з розрахунку: одна крапля 

на 10 мілілітрів, але не більше половини ампули (0,5 мг). Ампулу з 

рештками адреналіну не викидайте! Вона може знадобитися при 

ускладненнях. 

Якщо Ви розводите місцевий анестетик у відкритій судині 

(майонезній баночці), поставте її подалі від пацієнта (зрозуміло, в 

межах стерильної поверхні на робочому столику). А баночка з 

антисептиком має стояти якнайближче до пацієнта. Тоді при 

змазуванні шкіри пацієнта антисептик із квачика або тампона не 

крапне до баночки з місцевим анестетиком. Потрапляння йоду та 

інших антисептиків до нерва може спричинити неврит! 
Невеликі об’єми місцевих анестетиків можна розводити 

безпосередньо в шприцах. 

Приклад 1: для плечового сплетення можна приготувати 40 

мл 1% лідокаїну у двох 20-грамових шприцах, набравши до кожного з 

них по одній ампулі 10% лідокаїну (2 мл – 200 мг), по дві краплі 

адреналіну та по 18 мл фізрозчину. 

Приклад 2: для блокування всіх головних нервів нижньої 

кінцівки знадобиться 80 мл 1% розчину лідокаїну, що готують у 

майонезній баночці, змішавши чотири ампули 10% лідокаїну (8 мл – 

800 мг), вісім крапель (десь 0,4 мл) адреналіну та 72 мл фізрозчину. 

Якщо Ви будете робити “лимонну шкурку” (див. нижче), 

набравши трошки приготованого розчину, розведіть його ще десь 

учетверо прямо у шприці та приєднайте якнайтоншу голку. 

 

Поза пацієнта залежить від нервів, що блокуватимуться. Поки 

Ви готуватимете шприци, голки та анестетик, цю позу може надати 

пацієнтові медсестра. Якщо ця поза буде не дуже зручною для 
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хворого, краще її надати якомога пізніше – після набирання розчину до 

шприца та приєднання потрібної голки, безпосередньо перед обробкою 

шкіри та уколом голки. 

 

Антисептик для шкіри годиться будь-який із вживаних у 

хірургії. Змазувати ним треба достатньо широку зону, щоб вона 

охоплювала всі орієнтири. Можливо, під час виконання блоку Вам ще 

раз доведеться ці орієнтири намацувати. Треба, щоб Ваші руки при 

цьому не розстерилізувалися. 

Якщо Ви змазали цю широку поверхню шкіри настойкою 

йоду, а потім ще раз миєте свої руки спиртом, рештками цього спирту 

можна протерти місце уколу голки, щоб зменшити вірогідність 

занесення йоду до нерва. 

 

Орієнтири (кістки та пульсацію артерій) треба буде 

промацувати стерильними руками. Тому шкіра пацієнта понад усіма 

орієнтирами має бути стерильною.  

Намацуючи пульсацію артерії, не тисніть дуже сильно, бо й 

пацієнтові буде боляче, і пульсацію Ви не відчуєте.  

Намацування виступів на кістках (Spina iliaca posterior 

superior або Trochanter major) потребує дещо більшої сили, при цьому 

пýчка Вашого напруженого пальпуючого пальця буде менш чутливою. 

Тут можуть стати в нагоді два прийоми. Перший – понад пальпуючими 

пальцями покласти пальці іншої руки та тиснути ними, тоді не 

напружені пальпуючі пальці будуть більш чутливими. Другий прийом 

– пальпувати тильною поверхнею пальців (особливо зручно так 

шукати Trochanter major). 

Намацавши орієнтири та “обчисливши” місце уколу, лівий 

вказівний палець тримайте на цьому місці, а правою рукою беріть 

шприц із голкою для “лимонної шкурки”. 

 

“Лимонна шкурка” [англ.: anesthetic wheal; рос.: лимонная 

корочка] – дуже корисна річ, що підвищить довіру пацієнта до Вас, 

оскільки найчутливіше місце на шляху до нерва – це шкіра. Робиться 

“лимонна шкурка” так само, як нам усім у дитинстві робили “ґудзик” – 

пробу Манту. Голка (якомога тонша) мусить іти майже паралельно 

шкірі. Укол робиться швидко – тоді пацієнт майже нічого не відчує. 

Коли весь зріз голки увійшов до епідермісу, вводиться 0,1 – 0,2 мл 

розчину. 

Щоб місцевий анестетик менше щипав шкіру, краще вживати 

меншу концентрацію. Тому наприкінці приготування розчину для 
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блоку нерва треба трошки цього розчину (наприклад, 1% лідокаїну) 

розвести в шприці десь учетверо. Для самої “лимонної шкурки” 

вистачить однієї-двох крапель. Але, якщо Ви шукатимете глибокий 

нерв (наприклад, сідничий), такий розведений розчин меншої 

концентрації (0,25% лідокаїн) можна ввести гострою й тонкою голкою 

4 – 5 см завдовжки ще й під шкіру і навіть у поверхневі шари Musculus 

gluteus maximus. Тоді пошук нерва довшою, більш товстою й більш 

тупою голкою буде значно менш болісним. 

Без “лимонної шкурки” можна обійтися, особливо якщо 

“основна” голка, якою Ви шукатимете нерв, – тонка й гостра 

(одноразова). 

 

Як тримати голку, шукаючи нерв, – щодо цього нема єдиних 

рекомендацій. Більшість авторів радить 

тримати голку середньої довжини за її 

втулку (Малюнок 27): із боків – середнім і 

великим пальцями, поклавши кінчик 

вказівного пальця на отвір втулки, щоб він 

“проштовхував” голку крізь шкіру. Довгу 

голку (Малюнок 28) можна тримати за її 

клинок середнім і великим пальцями, із 

кінчиком вказівного пальця – знову ж на 

отворі втулки. Коли довга голка 

“зануриться” до половини, її можна 

тримати як коротшу – за втулку, тоді голка 

вже не гнутиметься. Якщо голка (хоч довга, 

хоч не дуже) погано проходить крізь товсту 

шкіру при натисканні вказівним пальцем на втулку, тоді великим і 

середнім пальцями голку трохи “прокручують”, і вона легко 

“просвердлює” шкіру. 

 

 

Мал.27. Так тримають голку 

середньої довжини. 

Мал.28. Так тримають довгу голку. 
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Зріз голки більшість авторів рекомендує повертати так, щоб 

він не різав, а розшаровував нервові волокна. Деякі анестезіологи при 

блокуванні нервових сплетень орієнтують його проксимально, щоб 

спрямовувати місцевий анестетик доцентрово з метою досягти 

ширшого блоку меншим об’ємом. Але іншим вони цього не 

рекомендують, щоб не бути звинуваченими в травмах нервів, 

зроблених надто сміливими послідовниками. 

Якщо нерв шукають голкою, вдягненою на шприц, рукою 

тримають саме шприц. Якщо цей шприц – багаторазовий, одним 

пальцем тієї ж руки притримують поршень, щоб він не “поїхав”, 

виштовхуючи анестетик у неналежному місці. 

Швидкість просування голки має дуже велике значення. 

Проколювати шкіру треба швидко (особливо – якщо Ви не робили 

“лимонної шкурки”), тоді пацієнт майже не відчує проколу. Але 

поблизу нерва голка мусить просуватися повільно, особливо у літніх 

пацієнтів з уповільненою реакцію. Інакше, поки Вам скажуть про 

парестезію, кінчик голки “проскочить” повз потрібне місце. 
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Вихід на кістку. Особливо повільно й обережно слід 

просувати голку, наближаючись до кістки, яка дуже часто є важливим 

орієнтиром для визначення правильної глибини та вірного напрямку. 

Тому неминуче доторкання до кістки має бути “ніжним”, неглибоким і 

без зміни напрямку голки. Тоді Ви уникнете (1) болю від травмування 

окістя [лат, англ.: periosteum; рос.: надкостница] та (2) утворення 

“гачка” на кінчику голки, який травмуватиме м’які тканини, в тому 

числі – нерви (Малюнок 29). 

 

 

 

Зворотно-поступовий рух – єдиний припустимий спосіб 

просування голки.  

Якщо Ви хочете потрапити 

кінчиком голки до сусідньої точки на тій 

самій глибині, ні в якому разі не можна 

“гребти” голкою, немов веслом. 

Мал.29. «Гагок» на кінчику голки травмує м'які тканини. 
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По-перше, це дуже боляче. По-друге, можна порвати нерви та 

судини, які майже завжди супроводжують нерви. По-третє, Ви 

погнете чи навіть зламаєте голку, а до потрібного місця її кінчик не 

виведете (Малюнок 30). 

 

 

 

Тому, шукаючи нерв на будь-

якій глибині, треба спершу 

пiдтягувати кiнчик голки майже до 

(Малюнок 31, позиція шкiри 

2), потім міняти напрямок 

(Малюнок 31, позиція 3), а тодi знову 

занурювати у новому напрямку 

(Малюнок 31, позиція 4). Лише такий 

спосіб буде майже безболісним, 

практично атравматичним і досить 

легким і швидким. 

 

 

 

Парестезія 
Седалищный нерв очень толст, периэндоневральная 

соединительная ткань его значительно развита, и потому 

всегда желательно добиться парестезии и сделать 
эндоневральную инъекцию. 

В.Ф.Войно-Ясенецкий: Очерки гнойной хирургии. 

Л.: Медгиз, 1956; с.618 

Парестезія – найнадійніший і найпростіший спосіб 

упевнитися, що кінчик голки досягнув нерва. Особливо бажано 

отримати її для блокування товстих нервів, оточених товстим 

сполучнотканинним епіневрієм, крізь який місцевий анестетик 

дифундуватиме дуже повільно. Якщо анестетик увести поза товстим 

нервом, інтраневральна концентрація може взагалі не досягти рівня, 

потрібного для анестезії. Тому для товстих нервів майже завжди є 

дійсним правило: “Нема парестезії – нема анестезії”. Навіть для 

блокування не дуже товстих нервів (стегнового, замикального) 

отримання парестезії є дуже бажаним. Щоб вчасно “вловити” 

парестезію та не “втратити” її, треба (1) попередньо добре 

інструктувати пацієнта, (2) поблизу нерва просувати голку повільно, 

(3) жорстко фіксувати голку в момент отримання парестезії. 

Мал.30. Неправильна зміна 

спрямування голки. 

Мал.31. Правильна зміна спрямування голки. 



 130 

Для надійної анестезії кінцівки бажано отримати 

периферичну парестезію: у пальці руки – при блокуванні плечового 

сплетення, у пальці ноги – при блокуванні сідничого нерва (див. 

підрозділ “Ефект мантії” розділу “МІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ ДЛЯ 

НЕРВОВИХ БЛОКІВ”). Якщо пацієнт відчуває парестезію у відсутніх, 

нещодавно ампутованих, пальцях, – нічого дивного. Подразнення 

голкою проксимальних ділянок волокон, які іннервували ці пальці, 

сприймається корою головного мозку як подразнення відсутніх 

пальців (подібний механізм мають фантомні болі). 

Сама по собі парестезія при доторканні кінчиком голки до 

нерва є не дуже болісною, а швидше – несподіваною, як “удар 

струмом” у пальці при зачіпанні Nervus ulnaris біля Epicondylus 

medialis humeri, який англійці звуть crazy bone [крéйзі бóун] – шалена 

кістка – або funny-bone [фáні-бóун] – смішна кістка. Як свідчить 

англійська назва, це відчуття не так страшне, як смішне. Це треба 

пояснити пацієнтові, щоб він від цього несподіваного відчуття не 

смикнувся, зсунувши Вашу голку. 

У недосвідчених руках пошук парестезії (коли кінчик голки 

“гуляє” по м'язах та інших тканинах) є значно боліснішим за саму 

парестезію. 

Інша річ, що не слід колупати голкою ані м'язи, ані нерви. 

Тоді, на тлі численних переваг регіональної анестезії, парестезія буде 

не страшною. 

 

Фіксація голки  
Успіх регіональної анестезії залежить від підведення голки до нерва 

 й утримування її там, поки веодиться місцевий анестетик. 
T.M.Murphy, 1986 

Фіксація голки після її потрапляння до нерва інколи буває 

важчою для початківця, ніж пошук парестезії. З цього моменту і до 

кінця введення місцевого анестетика, голка не повинна зсуватися ані 

від Ваших рухів, ані від рухів пацієнта. Для цього: 

по-перше, ульнарний край Вашої кисті, яка тримає голку, має  

надійно спиратися на тіло пацієнта поблизу місця уколу (бажано, щоб 

Ваша кисть міцно спиралася ще до отримання парестезії); 

по-друге, Ваші пальці мають так міцно тримати втулку голки, 

щоб вона не поворухнулася під час приєднання та від’єднання шприца. 

 

Подовжувач і перехідник Luer – Record, описані в розділі 

“ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ НЕРВОВИХ БЛОКІВ”, можуть знадобитися саме 

на цьому етапі. Перехідник треба приготувати ще на етапі перевірки 
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стерильної укладки (див. однойменний підрозділ вище). Без 

подовжувача можна обійтися. 

 

Приєднання шприца – найсерйозніше випробування 

надійності фіксації голки (див. однойменний підрозділ вище). Міцно 

тримаючи не домінуючою (найчастіше – лівою) рукою втулку голки, 

притирайте шприц до голки обертальними рухами домінуючої (правої) 

кисті. Притрете недостатньо щільно – анестетик витікатиме мимо 

голки. Притрете занадто щільно – не зможете від’єднати шприц, щоб 

набрати наступну порцію анестетика. Або зсунете голку. 

 

Подвійна аспіраційна проба – єдиний надійний і тому 

обов’язковий маневр, що запобігає внутрішньосудинному введенню 

місцевого анестетика й миттєвій тяжкій інтоксикації. При блокадах 

(наприклад, паравертебральних) поблизу спинного мозку аспіраційна 

проба дозволяє виявити ліквор і запобігти субарахноїдальному 

введенню, з наступним високим (а то й тотальним) спінальним блоком. 

Одразу після приєднання шприца треба потягти його поршень 

на себе. Якщо кров до шприца не надходить, треба ввести трошки (0,5 

мл) анестетика та знову потягти поршень на себе (а ну ж голка була 

забита тромбом до промивання анестетиком, і тому перша проба була 

негативною?). 

Подвійну аспіраційну пробу слід повторювати після кожного 

наступного приєднання шприца з додатковою порцією анестетика, 

оскільки голка може зсунутися або затромбуватися. Особливо важлива 

ретельна аспірація при блокадах на шиї, коли навіть 0,5 мл анестетика, 

потрапивши крізь сонну або хребцеву артерію прямо до головного 

мозку, можуть миттєво спричинити корчі (генералізовані судоми). 

Деякі західні автори рекомендують повторювати аспіраційну 

пробу, обертаючи голку навколо власної осі. Вітчизняні анестезіологи 

не виконують такий маневр, з опасіння не лише “втратити нерв”, а ще 

й “вкрутитися” до судини. 

 

Уведення основної дози потребує гарних навичок роботи із 

шприцами. Треба бути досить спритним, щоб однією рукою набирати 

повторні порції анестетика та приєднувати шприц до голки, надійно 

фіксуючи голку другою рукою. Утім, анестезіолог, що не вміє 

користуватися шприцами не гірше від найкращої медсестри, – це не 

анестезіолог.  

При введенні повторних доз дуже корисно вголос рахувати 

шприци або мілілітри введеного розчину. По-перше, так легше не 
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помилитися. По-друге, всі присутні бачитимуть Вашу пильність і 

ретельність. У такій небезпечній спеціальності, як анестезіологія, це не 

завадить. 

Вводити розчин треба повільно, час від часу повторюючи 

аспіраційну пробу. Тоді меншим буде риск інтоксикації. 

 

 

Інтраневральне введення  
Если получилась ясная парестезия, то не надо впрыскивать 

больше 10 мл 2% адреналин-новокаина, так как инъекция 
большого количества жидкости в нерв может повредить 

нежные нервные волокна. 

В.Ф.Войно-Ясенецкий, 1956; с.618. 
 

Важно отметить, что опасность интраневральных инъекций 

 небольших количеств раствора местного анестетика преувеличена. 
А.Ю.Пащук, 1987; с.37. 

Інтраневральне введення (тобто безпосередньо до нерва, а не 

поруч із ним) проявляється пекучим болем в області іннервації в 

момент введення розчину місцевого анестетика. Інтраневральне 

введення – не таке страшне, як вважають деякі західні анестезіологи, 

які рекомендують одразу ж підтягти голку “до себе” на 1 – 2 мм.  

Вітчизняні анестезіологи ставляться до цього значно 

спокійніше. Якщо одразу ж на початку введення анестетика пацієнт 

каже, що йому стало “гаряче” вниз по кінцівці, анестезіолог 

відповідає: “О, дуже добре, тепер точно не болітиме!”, вводить дещо 

меншу дозу (її цілком вистачить) і не хвилюється, чи вдалим буде блок 

– його якість гарантована. 

Така багаторічна практика, із тисячами інтраневральних 

уведень без будь-яких наслідків (окрім ідеальної анестезії), дає 

підстави вважати, що нерв при цьому не ушкоджується. Можливо, він 

сам трохи зсувається з голки струменем розчину, тому можна не 

підтягувати голку. 

 

Притискання дистальніше місця введення розчину буває 

корисним при блокуванні нервових сплетень, коли треба, щоб цей 

розчин ішов у проксимальному напрямку, омиваючи якомога більше 

складових сплетення. Тому перед блокуванням плечового сплетення 

пахвовим доступом можна накласти джгут трохи дистальніше місця 

уколу голки. При блокуванні поперекового сплетення інґвінальним 

доступом (методом “три в одному”) одразу після отримання парестезії 

гарний асистент може натискати міжфаланговими суглобами II i III 
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пальців дистальніше голки протягом трьох хвилин. “Гарний” означає 

“здатний не зсунути голку”, щоб її кінчик не зійшов із нерва. 

При обох варіантах доцільно шукати нерв чи сплетення 

голкою, зріз якої “дивиться” проксимально.  

 

 

Очікування ефекту 
Блоки нервів схожі на дорогі старі вина: 

 з часом (у розумних межах) вони кращають. 

D.C.Moore: Regional Block, 1965 

Миттєвий блок настає лише після інтраневрального введення. 

В інших випадках час настання анестезії, достатньої для операції, 

залежить від (1) місцевого анестетика (дуже залежить), його (2) об’єму 

та (3) концентрації (не дуже), (4) блокованого нерва або сплетення. 

Тому блокади анестетиком із повільним початком дії краще починати 

загодя, до приходу хірургів до операційної (якщо операція йде в першу 

чергу) або при завершенні попередньої операції (тоді блокада 

виконується на візку в передопераційній). 

 

Ранні ознаки вдалого блоку проявляються потеплінням (як 

суб’єктивним – зі слів пацієнта, так і об’єктивним – порівняно з іншою 

кінцівкою) знечуленої зони. Хворий може відчувати різні парестезії: 

“мурашки бігають”, “терпне”, “як голочками поколює”… Нерідко 

кінцівка червоніє, вени на ній розширюються (ознаки симпатичної 

блокади). При блокуванні плечового сплетення нерідко, внаслідок 

супутнього блокування зірчастого ганглія, впадає в очі тріада Горнера: 

птоз, міоз, енофтальм. 

 

Використані шприци та голки (і рештки адреналіну в 

ампулі) не треба викидати. Навіть якщо блок удався ідеально, шприци 

й адреналін можуть знадобитися при інтоксикаційних або алергічних 

ускладненнях. Якщо ж блок виявиться недостатнім, шприци та голки 

знадобляться для седації. 

 

ТАКТИКА ПРИ НЕВДАЧІ БЛОКУ 
Коли вже ніщо не діє – додержуйся інструкцій. 

D.C.Moore: Regional Block, 1965 

Що казати пацієнтові? 
Більшість пацієнтів не заперечуватиме проти другої спроби, якщо сказати: 

“Ну, щоб заморозити це місце, доведеться додати ще трошки ліків”. 

D.C.Moore: Regional Block 
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Головне – не нервувати самому. У кожного анестезіолога 

завжди є “запасний аеродром”, що зветься “загальна анестезія”. 

Зважте, чи має повторне блокування того ж нерва чи сплетення якісь 

переваги перед наркозом. Якщо не має – переходьте до наркозу. Якщо 

має – Вам не треба буде довго умовляти пацієнта, бо Ваша впевненість 

переконуватиме його. Але сумарна доза першого та повторного блоків 

не повинна перевищувати найвищої припустимої дози! 

 

“Рятівні” блоки – це додаткові блоки нервів, не охоплених 

анестезією. Вони дозволяють “врятувати” якість анестезії та репутацію 

анестезіолога. Наприклад, якщо після блокування плечового сплетення 

зона іннервації Nervus ulnaris погано знеболена, можна блокувати саме 

цей нерв на рівні ліктя (ми всі знаємо це місце, бо удар по ньому 

спричиняє парестезію). 

Підшкірне введення місцевого анестетика – це теж, деяким 

чином, рятівний блок. Кінцеві гілочки деяких нервів, що іннервують 

шкіру на оперованій ділянці, можна блокувати проксимальніше цієї 

ділянки. При операціях на коліні й дистальніше від нього, нерідко так 

роблять із кінцевими гілочками замикального нерва, навіть не 

намагаючись блокувати сам нерв.  

 

Роль хірурга полягає в тому, що він може використати 

рештки розчину місцевого анестетика, приготованого анестезіологом, 

для інфільтраційної місцевої анестезії недостатньо знеболених ділянок 

операційної рани. Але цей розчин має бути розведеним до 

концентрації, достатньої для інфільтраційної анестезії. До того ж, 

сумарна доза місцевого анестетика (уведена анестезіологом, плюс 

розведена анестезіологом і введена хірургом, плюс додатковий 

місцевий анестетик – якщо так вирішить хірург) не повинна 

перевищувати максимальної припустимої дози. 

 

Наркоз – останній “запасний аеродром” для анестезіолога при 

невдачі хірургічної (для знеболення операції) блокади нервів. Саме 

тому перед плановими хірургічними нервовими блокадами хворому не 

можна їсти й пити (як перед загальною анестезією). 

МОНІТОРИНГ 
Специфічний моніторинг для виявлення зростаючого рівня місцевого анестетика 

 в крові має концентруватися на душевному стані пацієнта 

 і тому потребує постійного мовного контакту. 

M.Mulroy, 1996 

Навіть після амбулаторної лікувальної блокади невеликим 

об’ємом місцевих анестетиків треба стежити за пацієнтом деякий час.  
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Під час операції з анестезією “великим” блоком нервів 

(великим об’ємом анестетика) анестезіологові не можна лишати 

хворого без нагляду принаймні півгодини. Більшість ускладнень 

(передозування – на першому місці) трапляється протягом перших 20 

хвилин після блокування нервів. Якщо виконується травматична, 

“кривава” операція – тим більше не слід залишати хворого, який може 

потребувати інфузійно-трансфузійної терапії. Зрозуміло, що під час 

таких операцій є обов’язковими венозний доступ, моніторинг 

(слідкування та реєстрація) гемодинамічних показників, як під час 

“великого” (інтубаційного) наркозу. 

Але найнадійнішим (і водночас найдешевшим і 

найдоступнішим) методом моніторингу під час і після блокування 

нервів є мовний контакт із пацієнтом. При цьому треба звертати 

увагу на можливі дезорієнтацію, надмірну балакучість або порушення 

мови – ранні ознаки інтоксикації місцевим анестетиком. 

 

 

БЛОКИ НА ВЕРХНIЙ КIНЦIВЦI 
 

УНІКАЛЬНІСТЬ ПЛЕЧОВОГО СПЛЕТЕННЯ ДЛЯ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
Все нервы верхней конечности (за исключением nervi intercostobrachialis) 

происходят из плечевого сплетения, и анестезирование последнего 
простейшим образом разрешает задачу областной анестезии всей руки. 

В.Ф.Войно-Ясенецкий, 1956; с.611. 

Верхня кінцівка в цілому iннервується плечовим сплетенням, 

i для бiльшостi операцiй на верхній кінцівці краще блокувати саме це 

сплетення (а не окремі нерви, що з нього виходять) – подалi вiд зони 

враження (наприклад, флегмони кистi) i подалi вiд операцiйного поля. 

Ще одним аргументом на користь блокування сплетення в цілому, а не 

його окремих нервів, є те, що зони іннервації цих нервів 

перекриваються. Так, деякі ділянки шкіри іннервуються як ліктьовим, 

так і серединним нервами. І якщо блокувати лише нерв, позначений на 

дуже приблизних схемах іннервації, біль від хірургічного розрізу може 

проводитися сусіднім нервом. 

Тобто, з усіх точок зору, найкращим є блок плечового 

сплетення, що в принципі дозволяє одним уколом забезпечити 

хірургічну анестезію майже всієї верхньої кінцівки. На відміну від 

цього, для багатьох операцій на нижній кінцівці, яка іннервується не 

одним, а двома сплетеннями (крижовим і поперековим), одним уколом 

обійтися не можна (хіба що це буде не периневральний, а 

епідуральний або субарахноїдальний укол). Але спінальну або 
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епідуральну анестезію для операцій на верхній кінцівці зараз не 

застосовують – надто небезпечно. Саме цьому завдячують різні 

методики блокад плечового сплетення своєю популярністю серед 

анестезіологів.  

 

ПРИЧИНА ЧИСЕЛЬНОСТІ МЕТОДИК 
Въ заключеніе, для сравнительной оцѣнки полученныхъ мною результатовъ 

регіонарной анэстезіи различныхъ нервовъ, привожу табличку, въ которой 
указано въ процентахъ число случаевъ, въ которыхъ удалось достигнуть полной 

анэстезіи. 

N. ulnaris 94% 
N. alveolaris infer. 93% 

N. medianus 84% 

N. cut. femoris lat. 80% 
N. ischiadicus 71% 

N. peronaeus 70% 

N. femoralis 68% 
N. tibialis post. 52% 

R. II n. trigemini 50% 

Plexus brachialis 47% 
R. III n. trigemini 40% 

В.Ф.Ясенецкій-Войно: Регіонарная 

анэстезія. Петроградъ, 1915; с.218. 

Але чому “різні методики”? Бо “одним уколом” – лише “у 

принципі”. На жаль, далеко не завжди з одного уколу вдається 

блокувати всі пучки плечового сплетення, забезпечивши цим повну 

анестезію верхньої кінцівки (див. епіграф). Ось чому саме блокуванню 

плечового сплетення присвячено найбільше статей і навіть книжок. 

Ось чому для нього запропоновано найбільше методик різних авторів. 

І кожному анестезіологові треба мати хоча б приблизну уяву про 

анатомію плечового сплетення, переваги й недоліки різних доступів. 

Початківцеві ж краще попервах опановувати найлегші й найбезпечніші 

з них – пахвовий і надключичний. 

Щоправда, бувають випадки, коли треба блокувати окремi 

нерви, що виходять iз плечового сплетення: 

 (частiше в неврологiї) – для селективної блокади лише одного 

нерва; 

 (частiше в хiрургiї) – при незадовiльнiй блокадi якоїсь дiлянки 

пiсля анестезiї плечового сплетення (щоб «врятувати» анестезiю 

та репутацiю анестезiолога) – так званi “РЯТІВНI БЛОКИ”. 
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ПЛЕЧОВЕ СПЛЕТЕННЯ 
(Plexus brachialis, Плечевое сплетение, Brachial 

plexus) 
Плечове сплетення зручно влаштоване для можливої регіональної блокади. 

Існує декілька ділянок, де анестезіолог може досягти чудової анестезії 
 плеча, надпліччя або кисті, з мінімальною співучастю пацієнта й без 

 серцево-судинних і респіраторних побічних ефектів багатьох інших методик. 

M.F.Mulroy, 1996; p.159 

Найчастіше плечове сплетення блокують на одному з трьох 

рівнів: або на шиї, або понад першим ребром, або в пахвовій ямці. 

 

 
 

Блокади на шиї  
Інтерскаленна анестезія – найглибша в корінцях С4-7 і тому найкраща 

 для операцій на плечі й надпліччі (акроміопластика, тощо). 
Переваги випадкової супутньої анестезії шийного сплетення (С2-4) 

 врівноважуються частим недостатнім блокуванням ліктьового нерва 

 (С8-Т1), через що для операцій на кисті вона може потребувати 
 додаткового блоку в пахвовій ямці або біля ліктя. 

M.F.Mulroy, 1996; p.162 

На шиї плечове сплетення утворюється з переднiх гiлок 

спинномозкових нервів C5, C6, C7, C8, T1 (Малюнок 32), далi йде до 

першого ребра по щiлинi (Spatium interscalenum) мiж Musculus scalenus 

anterior та Musculus scalenus medius. Безпосередньо пiд ним, у тiм же 

мiждрабинному промiжку, на верхнiй поверхнi першого ребра, лежить 

підключична артерія (Arteria subclavia). Останнім часом міждрабинна 

блокада плечового сплетення стала популярною на Заході для операцій 

на плечовому суглобі. Недоліки такої блокади – недостатня анестезія 

ліктьового нерва, який походить із корнців С8-Т1 (Малюнки 32 й 33), 

Мал.32. Анатомія плечового 
сплетення: 1 – верхній стовбур; 

2 – середній стовбур; 3 – нижній 
стовбур; 4 – задній пучок;  

5 – латеральний пучок;  

6 – медіальний пучок; 7 – Arteria 
axillaris; 8 – Nervus axillaris;  

9 – Nervus musculocutaneus; 

10 – Nervus medianus; 11 – Nervus 
radialis; 12 – Nervus cutaneus 

antebrachii medialis;  

13 – Nervus ulnaris; 14 – Nervus 
cutaneus brachii medialis;  

15 – Nervus intercostobrachialis;  

16 – Nervus phrenicus; 17 – ключиця. 
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а також специфічні для цього доступу ускладнення – можливість 

потрапляння до Arteria vertebralis або під Dura mater спинного мозку. 

 

Блокади понад першим ребром  
Надключичный подход обеспечивает наиболее адекватную анестезию руки, 

 однако в 2% случаев этот подход осложняется пневмотораксом, 

 что ограничивает распространение этого метода. 
А.П.Рид, Дж.А.Каплан, 1997; с.216 

Над першим ребром плечове сплетення лежить безпосередньо 

латеральнiше пiдключичної артерiї. На цьому рівні найкраще вдається 

охопити анестезією всі його пучки (надключичним доступом), але й 

ризик пневмотораксу тут є найвищим. 

 

У пахвовій ямці  
Аксиллярный подход позволяет надежно обезболивать дистальные отделы, 
 но анестезия проксимальных участков при этом часто остается неполной. 

А.П.Рид, Дж.А.Каплан, 1997; с.216 

Мал.33. Схема посегментної іннервації шкіри верхньої кінцівки. Зверніть увагу на 

зону іннервації ліктьового нерва, який походить із С8. 
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У пахві плечове сплетення оточує трьома пасмами пахвову 

артерію (Arteria axillaris),  лежачи з нею в одному фасцiальному 

футлярi. Доступ у цьому місці є найбільш безпечним, але забезпечує 

анестезію лише нижче ліктя, та й то – не завжди повну. 

 

Отже, щодо різних блокад плечового сплетення, як і взагалi в 

регiональнiй анестезiї, є дiйсним принцип: ПРОКСИМАЛЬНIШЕ – 

ЕФЕКТИВНIШЕ, АЛЕ ДИСТАЛЬНIШЕ – БЕЗПЕЧНIШЕ. 

 

 

БЛОКИ ПЛЕЧОВОГО СПЛЕТЕННЯ 
 

НА ШИЇ: 
Интерскаленный подход обеспечивает обезболивание проксимального отдела руки, 

 но анестезия ее дистальных отделов часто остается недостаточной. 

А.П.Рид, Дж.А.Каплан, 1997; с.216 

МIЖДРАБИНЧАСТИЙ ПIДХIД (англ.: interscalene 

approach; рос.: межлестничный доступ) пропонувався багатьма 

авторами, у тому числi – Вiннi (A.Winnie, США). 

          Орієнтир – рiвень шостого шийного хребця. Для пошуку місця 

уколу, вiд персневидного хряща опускають перпендикуляр на заднiй 

край кивального м'яза (тут часто буває видною Vena jugularis externa). 

Рухаючи взад-вперед вказiвним або вказiвним і середнім  пальцями, 

досить легко можна намацати борозну мiж переднiм i заднiм 

драбинними м'язами. 

Голка вводиться перпендикулярно до шкiри, у каудально-

медiальному напрямку  (спрямовувати кранiально – дуже небезпечно), 

до провалу крiзь превертебральну фасцiю (Малюнок 34). У тендiтних 

осiб уже на глибинi 1 см або менше отримують парестезію. Пiсля 

аспiрацiйної проби (може бути кров із вертебральної артерiї, може 

бути також лiквор!) уводять 30-40 мл анестетика. 

Перевага перед периферичнiшими блоками – можливiсть 

операцiй на ключицi та ключично-акромiальному сполученнi. 

Недоліки – додатковi, специфiчнi для цього пiдходу, ускладнення: 

якщо голку просувати кранiально або горизонтально, можна потрапити 

(1) до хребцевої артерії (Arteria vertebralis) – тоді будуть корчi вiд 

мiнiмальної кiлькостi (0,25 мл) анестетика – i (2) пiд корінцеві 

“рукави” твердої мозкової оболонки (Dura mater) – тоді буде 

тотальний спiнальний блок з апное (зупинкою дихання). Описанi й (3) 

випадки пневмотораксу (хоча й рiдше, нiж вiд надключичного 

пiдходу). 

 

Мал.34. Інтерскаленний (міждрабинний) доступ до плечового сплетення. 
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БIЛЯДРАБИНЧАСТИЙ ПIДХIД (англ.: parascalene 

approach; рос.: окололестничный доступ, Малюнок 35) за Даленом 

(B.Dalens, Францiя), не набув популярностi в Україні, бо потребує 

електростимуляцiї, а вiдшукати парестезiю значно важче. 

 

Мал.35. Параскаленний 

(білядрабинний), 

інтерскаленний 

(міждрабинний) і 
супраклавікулярний 

(надключичний) доступи 

до плечового сплетення. 
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НАД ПЕРШИМ РЕБРОМ: 
Надключичный подход обеспечивает наиболее адекватную анестезию руки, 

 однако в 2% случаев этот подход осложняется пневмотораксом, 

 что ограничивает распространение этого метода. 
А.П.Рид, Дж.А.Каплан, 1997; с.216 

 

НАДКЛЮЧИЧНИЙ ПIДХIД 
(англ.: supraclavicular  approach; рос.: 

надключичный доступ) за Д. Кулен-

кампфом (D.Kulenkampff, Нiмеччина) 

застосовують із 1911 р.  

Місце уколу – на 1-2 см вище 

середини верхнього краю ключицi, у 

бiльшостi пацiєнтiв тут можна вiдчути 

пульсацiю пiдключичної артерiї 

(Малюнок 36).  

Голка йде (перпендикулярно 

шкiрi) у напрямi цiєї пульсацiї, 

якнайближче до артерiї (не треба 

боятись її проколоти) у пошуку 

парестезії (в пальцi), до першого ребра, 

потiм «крокує» по ньому в передньо-

задньому напрямi (за ходом першого 

ребра, яке тут іде не вбік, а спереду 

назад, Малюнок 37).  
Мал.36. Доступ Куленкампфа 

(вид спереду). 
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При кожному такому “кроці” 

треба підтягувати голку майже до шкіри, 

а потім знову повільно (щоб не 

“проскочити” момент парестезії) вводити 

до ребра, майже параллельно попередній 

“траєкторії” (Малюнок 38).  

Якщо кінчик голки буде 

“крокувати” по ребру, не виходячи з 

глибини тканин до шкіри, то, по-перше, 

він може порвати пучки сплетення або 

підключичну артерію (гірший варіант), 

по-друге, він може штовхати сплетення 

поперед себе (Малюнок 38), не маючи 

змоги торкнутися пучків сплетення і 

спричинити парестезію (не набагато 

кращий варіант). 

 

 
 

Об'єм анестетика: 30 – 40 мл.  

Переваги: Надiйнi орiєнтири, вiдносна простота виконання.  

Недоліки: (1) Можливий пневмоторакс у 1% випадкiв; (2) 

нижчий рiвень анестезiї, порiвняно з мiждрабинним пiдходом.  

Останній недолiк усувають, блокуючи кiнцевi гiлки шийного 

сплетення пiдшкiрними анестетичними валками за сером Робертом 

Макiнтошем та Вільямом Машином (R.R.Macintosh, W.W.Mushin, 

Мал.37. Доступ Куленкампфа 
(вид згори). Зверніть увагу, що 

голка «крокує» по першому 
ребру не стільки латерально, 

скільки дорзально (у напрямку 

спини). 

Мал.38. Голка «крокує» по першому ребру. 

При цьому її кінчик щоразу підтягують майже 

до шкіри. 
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Велика Британiя) або за Маргаритою Миколаївною Гiльовою 

(Україна).  

 

Для операцiй на лікті та вище ліктя (проксимальніше ліктя), 

особливо по внутрішній (медіальній) 

поверхні плеча, для блокування Nervus 

cutaneus brachii medialis (Т1-Т2) та 

Nervus intercostobrachialis (Т2), які 

виходять на верхню кінцівку з грудної 

клітки, вистачає такого підшкірного 

анестетичного валка в пахвовій ямці 

(Малюнок 39). 

 

 

Якщо під час усієї операції буде накладений джгут вище ліктя, 

для усунення спричиненого джгутом турнікетного болю анестетичний 

валок роблять напівкільцевим, дещо дистальніше від пахвової ямки 

(Малюнок 40). 

 

 

Мал.39. Підшкірний анестетичний валок, 
виконаний шляхом підшкірної інфільтрації 

слабким розчином місцевого анестетика, для 

операцій на лікті та вище ліктя. 

Мал.40. Підшкірний анестетичний валок, виконаний шляхом підшкірної інфільтрації 
слабким розчином місцевого анестетика, для операцій з накладанням джгута вище 

ліктя. 
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Для операцiй на ключицi анестетичний валок роблять на 2 см 

понад нею (не завадить ще й по сагiтальнiй лiнiї – на 2 см вгору та на 2 

см вниз вiд яремної вирiзки) – цей валок позначений цифрою 1 на 

Малюнку 41. А для операцій на надпліччі такий валок роблять понад 

краєм трапецієвидного м'яза (цифра 2 на Малюнку 41). 

 

Для операцiй на плечовому суглобi такий валок починається 

на 2 см вище й медiальнiше ключично-акромiального зчленування, 

огинає спереду дельтовидний м'яз i закiнчується на серединi пахви 

(Малюнок 42).  

 

 

Якщо ж операцiя зачiпатиме трапецiєподібний м'яз, слiд ще 

заблокувати iннервуючу його гiлку додаткового нерва (Nervus 

accessorius) мiж верхньою й середньою третинами заднього краю 

кивального м'яза пiдфасцiально (легка парестезiя – «як водичка 

полилась» – у заднє надпліччя); об'єм анестетика: 5 мл мiцного або 10 

мл слабкого розчину. 

Мал.41. Підшкірні анестетичні 
валки для операцій на ключиці (1) 

і надпліччі (2).  

Мал.42. Підшкірний анестетичний валок, 

виконаний шляхом підшкірної інфільтрації 
слабким розчином місцевого анестетика, для 

операцій на плечовому суглобі. 
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Надключичний доступ за Лабáтом (G.Labat, США) поєднує 

в собі як переваги, так і недоліки надключичного і міждрабинного 

підходів.  

Поза пацієнта. Плече 

пацієнта бажано натягувати 

каудально (донизу), щоб 

ключиця була розташована 

нижче.  

Головний орієнтир – 

середина ключиці – 

знаходиться, як правило, 

позаду від продовження 

зовнішньої яремної вени (її 

буде краще видно, якщо 

попросити пацієнта надути 

щоки). Тут пальпаторно 

відшукують підключичну артерію; латеральніше від неї та на 1 см 

вище ключиці роблять “лимонну шкурку”. Якщо намацати 

підключичну артерію не вдалося, “лимонну шкурку” роблять на 1 см 

вище середини ключиці. 

Етап 1 (Малюнок 36 підрозділу “Доступ за Куленкампфом” і 

Малюнок 43, позиція 1): відсуваючи цю артерію вказівним пальцем, 

іншою рукою крізь “лимонну шкурку” вводять голку дорзально, 

каудально й медіально до першого ребра; отримавши парестезію 

(особливо – в мізинець), вводять 10 мл розчину. 

Етап 2: підтягнувши кінчик голки майже до шкіри, 

спрямовують його до горбика Шассеньяка (на поперечному відростку 

хребця С6), там вводять 5 – 10 мл розчину (Малюнок 43, позиція 2). 

Етап 3: знову підтягнувши кінчик голки майже до шкіри, 

тепер його спрямовують до латерального краю першого ребра, поза 

ключицею; там вводять ще 10 мл розчину (Малюнок 43, позиція 3). 

Перевага – поєднується ефективність міждрабинного доступу 

(проксимальність) і охоплення не доступного для міждрабинного 

доступу ліктьового нерва. 

Недолік – поєднання загроз надключичного (пневмоторакс) і 

міждрабинного (потрапляння до Dura mater i хребцевої артерії) 

доступів. 

Тому, хоч цей доступ освячений авторитетом Лабáта й досить 

широко використовувався нашими колегами з Кемеровської області 

Росії, він “не пішов” у анестезіологів Харківської школи і не може 

бути рекомендованим для початківців. 

Мал.43. Супраклавікулярний (надключичний) 

доступ за Лабáтом. 
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Доступ “висюлькa” [англ.: “plumb-bob”, рос.: “отвес”] 

запропонований для зниження риску пневмотораксу, з урахуванням 

того, що плечове сплетення над 

ключицею лежить краніальніше (вище) 

від купола плеври [D.L.Brown et al., 

1993]. 

Поза пацієнта – лежача, 

навзнак (спиною донизу), з головою, 

повернутою у протилежний бік. 

Місце уколу голки – якраз 

над ключицею біля прикріплення 

ключичної ніжки Musculus 

sternocleidomastoideus (біля її 

латерального краю).  

Напрямок ходу голки – 

такий, начебто шприц із голкою 

пасивно висить під дією власної ваги 

(перпендикулярно до підлоги).  

При цьому голка, якщо до того 

не буде отримано парестезії, повинна 

упертися в перше ребро. 

Після того, підтягнувши її до 

шкіри, можна знову вводити голку у тому ж напрямку, але трохи 

каудальніше (вниз).  

Але в жодному разі голка не повинна відхилятися каудально 

більше, ніж на 15º (Малюнки 44 і 45), щоб не зробити пневмоторакс.  

 

 

 

Мал.44. Доступ «висюлька». 

Мал.45. Доступ «висюлька» 

(збільшено). 
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Латеральний параваскулярний надключичний доступ за 

Мурті [S.S.Moorthy et al, 1991] є, мабуть, найбезпечнішим варіантом 

надключичного доступу. Недоліки: (1) потрібна дещо довша голка (6 

см); (2) неможливо притиснути проколоту підключичну артерію поза 

ключицею (порушення гемостазу є абсолютним протипоказанням); (3) 

незручно приєднувати шприц до голки – заважає шия (тому зверніть 

увагу на позу пацієнта). Переваги: (1) простота; (2) відсутність ризику 

пневмотораксу; (3) можливість катетеризації сплетення при 

застосуванні одноразової внутрішньовенної канюлі [Н.В.Гільова, 2002; 

М.І.Хвисюк і співавт., 2003].   

Пацієнт укладається навзнак – донизу спиною, підведеною на 

5-8 см, щоб краще виділялися орієнтири: ключиця й Musculus 

sternocleidomastoideus. Плече травмованої верхньої кінцівки кладеться 

біля боку пацієнта (якщо дозволяє характер травми та іммобілізації), а 

голова повертається в протилежний бік на 45°. Пальпаторно 

визначаються підключична артерія – понад ключицею, біля нижньої 

частини заднього краю Musculus sternocleidomastoideus, і пахвова 

артерія – в пахвовій ямці. Лінія, що поєднує ці дві точки, позначає хід 

підключично-пахвової артерії, де артерія прямує до пахвової ямки, 

вниз і назовні. На цьому рівні верхній і середній стовбури плечового 

сплетення знаходяться вище й латеральніше артерії.  

 
Місце уколу знаходиться на 2 см вище й позаду від ключиці 

та на 1 см латеральніше від місця пульсації підключичної артерії. У 

цьому місці місцевим анестетиком крізь тоненьку голку утворюється 

“лимонна шкурка”. Голку завдовжки 6 см або внутрішньовенну 

канюлю з голкою в ній проводять крізь “лимонну шкурку”, паралельно 

підключично-пахвовій артерії, каудально, латерально й трохи 

дорзально, спрямовуючи її кінчик до пахвової ямки (Рис. 46). Кінчик 

Рис. 46. Хід голки (паралельно артерії) 
при латеральному параваскулярному 

надключичному доступі до плечового 

сплетення.  
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голки при цьому знаходиться поза та якраз попід ключицею, 

латеральніше першої частини пахвової артерії. Ознакою потрапляння 

до плечового сплетення є парестезія в пальцях.  

Кількість анестетика: 40 мл 0,25% бупівакаїну або 1% 

лідокаїну, краще з адреналіном (1:200.000). 

Якщо пункція робилася внутрішньовенною канюлею, її 

просувають по голці до упору втулки канюлі у шкіру пацієнта (у 

більшості випадків ця втулка вже торкається шкіри в момент 

отримання парестезії), голку виймають, а втулку канюлі фіксують до 

шкіри двома шовковими швами.  

 

ПIДКЛЮЧИЧНИЙ ПIДХIД [англ.: infraclavicular approach; 

рос.: подключичный доступ] спершу не довів своїх переваг перед 

надключичним (детальнiше: Raj P.P. et al., 1973; Sim J.K., 1977), але 

зараз, коли описано півтора десятка його варіантів, стає все більш 

популярним. 

Коракоїдний доступ, хоч і дає менший обсяг анестезії, ніж 

надключичний, має такі переваги: (1) простота; (2) безпечність – при 

правильному виконанні пневмоторакс неможливий; (3) значно вищий 

рівень знеболювання, порівняно з аксилярним доступом; (4) 

блокування Nervus thoracobrachialis та Nervus musculocutaneus. Точка 

уколу: на 2 см медіальніше та на 2 – 2,5 см нижче (Рис. 47) 

дзьобоподібного відростка лопатки (Processus coracoideus).  

 

При введенні голки перпендикулярно шкірі (тобто 

вертикально, якщо пацієнт лежить навзнак) відчувається провал при 

проходженні шкіри, ще один слабкий провал при проходженні 

Musculus pectoralis major, потім ще один сильний провал при 

проходженні Musculus pectoralis minor (мембранозної частини). Ще на 

Рис. 47. Коракоїдний підключичний 

доступ до плечового сплетення.  
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1 см глибше кінчик голки зустрічає судинно-нервовий пучок. Середня 

його відстань від шкіри – 6 см. 

 

У ПАХВI: 
ПАХВОВИЙ ПIДХIД  (англ.: axillary approach; рос.: 

подмышечный доступ) за 

Гiршелєм (G.Hirschel, 

Нiмеччина) застосовують із 

1911 року. Плече вiдводять 

на 90°, а при змозi – ще й 

бiльше (просять покласти 

долоню за голову). Над 

самою пульсацiєю Arteria 

axillaris (мiж Musculus 

deltoideus et Musculus 

latissimus dorsi, на днi 

пахвової ямки) роблять 

«лимонну шкурку».  

Голку просувають у 

проксимальному напрямку 

до провалу крiзь фасцiальний 

футляр (Малюнок 48). Можна 

одразу ввести 40 мл анестетика, але краще пошукати: з верхньо-

латерального боку вiд артерiї – парестезiю з Nervus medianus (у I – III 

пальцi, Малюнок 49) – i ввести 10 мл; потiм медiальнiше вiд артерiї – 

парестезiю з Nervus ulnaris (у V 

палець, Малюнок 49) – i ввести ще 

10 мл анестетика; потiм пройти 

артерiю наскрiзь або обiйти її з 

медiального боку i ввести ще 10 мл 

(краще знайти парестезiю з Nervus 

radialis). 

Перевага: Це – 

найбезпечнiший з усiх пiдходiв до 

сплетення. 

Недолік: Годиться лише для 

операцiй дисталь-нiше вiд лiктя, та 

й то нерідко не всі головні нерви (на 

малюнку справа – M, R, U – вдається блокувати [O.Klaastad et al., 

2002]. 

 

Мал.48. Аксилярний (пахвовий) доступ.  

Мал.49. Пахвовий доступ (збільшено).  
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“РЯТІВНI” БЛОКИ НА ВЕРХНIЙ КІНЦІВЦI 
Звичай безладно штрикати голками по всій кінцівці, одразу ж після ін'єкції, 

 щоб визначити ступінь анестезії, заслуговує найрішучішого засудження. 

L.D.Bridenbaugh, 1988 

При будь-якому підході до плечового сплетення майже в 

кожного третього пацієнта лишається недостатньо заблокованим 

якийсь нерв. Так, при міждрабинному підході найчастіше лишається 

неанестезованим Nervus ulnaris, а при пахвовому підході – один із 

трьох головних нервів: Nervus radialis, Nervus medianus, Nervus ulnaris 

– і, крім того, майже завжди – Nervus musculocutaneus (Малюнок 50). 

 

 

 

Тому вже через 5 хвилин після блокади (хоч для повного 

блоку, в тому числі – моторного, треба принаймні 20 хвилин), бажано 

Мал.50. Зони іннервації шкіри верхньої кінцівки. 
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оцінити стан чотирьох нервів дуже простим і швидким методом 

“тягни-штовхай-щипай-щипай”. Треба спершу попросити хворого 

зігнути (тягни) своє передпліччя, дістаючи великим пальцем до носа 

(M.biceps – N.musculocutaneus), потім – долаючи Ваш опір (штовхай), 

розігнути передпліччя (M.triceps – N.radialis), а потім Ви щипком 

перевіряєте сенсорну анестезію (щипай-щипай) тенара (N.medianus) і 

гіпотенара (N.ulnaris). 

Якщо якийсь нерв зовсім не анестезований, можна 

заблокувати його дистальніше. 

 

БЛОК ПРОМЕНЕВОГО НЕРВА 

(Nervus radialis, Лучевой нерв, Radial nerve) 
 

НА РIВНI ПЛЕЧА: На 8 см (4 пальцi) 

вище вiд Epicondylus lateralis humeri 

(iнколи нерв можна намацати) роблять 

«лимонну шкурку». Голку заглиблюють до 

кiстки (Малюнок 51). Парестезія – у 

тильний бiк великого пальця або у II - III 

пальцi. Об'єм анестетика (мiцного): 5 – 10 

мл. 

НА РIВНI ЗАП'ЯСТЯ: На рiвнi 

проксимальної складки (Малюнок 52), 

радiальнiше вiд променевої артерiї (Arteria 

radialis). Об'єм анестетика – 3 мл. Крiм 

того, на цьому ж рiвнi – пiдшкiрний 

анестетичний валок навкруги радiального 

краю зап'ястя (вiн блокує гiлочки Nervus 

radialis, що вийшли з нерва у нижнiй 

третинi передплеччя). 

 

 

 

Мал. 50. Блокада променевого 

нерва на рівні плеча. 

Мал.52. Блокада променевого нерва 

на рівні зап'ястя. 
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БЛОК СЕРЕДИННОГО НЕРВА 

(Nervus medianus, Срединный нерв, Median nerve) 

 
НА РIВНI ЛIКТЯ: У лiктевiй ямцi, 

медiальнiше вiд сухожилля Musculus biceps 

brachii, намацати Arteria brachialis, ще 

медiальнiше вiд неї розташований Nervus 

medianus (Малюнок 53). Об'єм анестетика – 5 

мл – блокує долоннi поверхнi I,ІІ,III, iнколи й IV 

пальця, та нiгтьовi ложа цих пальцiв, а також 

дасть моторний блок більшості м'язiв- флексорiв 

на передпліччі та більшості м'язiв тенара. 

 

 

 

 

НА РIВНI ЗАП'ЯСТЯ: На рiвнi 

проксимальної складки зап'ястя, мiж 

сухожиллями Musculus palmaris 

longus et Musculus flexor carpi radialis (Малюнок 54), спершу вводять 

трохи анестетика мiж шкiрою й фасцiєю – для блоку поверхневої 

долонної гiлки; а потiм пiдфасцiально або в напрямку Canalis carpalis 

3 мл анестетика – для блоку основного нерва (парестезія – не 

обов'язкова). Блокуються латеральнi три з половиною пальцi та 

нiгтьовi ложа цих пальцiв; блокуються також м'язи тенара та Mm. 

lumbricales IІ-IIІ пальцiв. 

Мал.54. Блокада серединного нерва на 

рівні зап'ястя. 

Мал.53. Блокада серединного нерва 

на рівні ліктя. 
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БЛОК ЛIКТЬОВОГО НЕРВА 

(Nervus ulnaris, Локтевой нерв, Ulnar nerve) 
 

 

НА РIВНI ЛIКТЯ: Позаду 

Epicondylus medialis humeri (що 

англійською мовою зветься crazy bone – 

шалена кістка – бо всi вiдчували 

"електричний струм" вiд удару в цiм 

мiсцi) намацують нерв (Малюнок 55), 

його блокують на 2 см вище. 

Парестезія – не обов'язкова.  

Об'єм анестетика: 5 – 10 мл (з 

парестезiєю: 2 – 4 мл). 

 

 

 

 

 

НА РIВНI ЗАП'ЯСТЯ: На рiвнi 

проксимальної складки, ульнарнiше вiд 

лiктьової артерiї та радіальніше від 

сухожилля M.flexor carpi ulnaris 

(Малюнок 56), під фасцією шукають 

парестезію і після ретельної 

аспіраційної проби (бо тут поруч – 

артерія й вена) вводять об'єм 

анестетика: 3 мл.  

Не завадить ще й підшкірний 

анестетичний валок – вiд того ж мiсця, 

навкруги ульнарного краю зап'ястя.  

Блокуються долоннi й тиловi 

поверхнi п'ятого (мізинного) та 

половини четвертого (безіменного) 

пальцiв, а також дрiбнi м'язи кистi 

(крiм більшості тенара та Musculi 

lumbricales I-II). 

Мал.55. Блокада ліктьового нерва на рівні ліктя. 

Мал.56. Блокада ліктьового нерва 

на рівні зап'ястя. 
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ЛIКУВАЛЬНИЙ БЛОК ПОБЛИЗУ ВЕРХНЬОЇ 
КIНЦIВКИ 

 

 

БЛОК НАДЛОПАТКОВОГО НЕРВА 

(Nervus suprascapularis, Надлопаточный нерв, 

 Suprascapular nerve) 
 

 

 

 

Тiльки лiкувальний (при артритах, 

особливо коли бiль не дає вiдвести руку). 

Крізь середину Spina scapulae проводять 

лiнiю, паралельну до хребта, i вiдмiряють 

по бiсектрисi верхньо-латерального кута 2 – 

2,5 см (Малюнки 57 і 58). На глибинi 2,5 – 

3,5 см (але не глибше, інакше можна 

зробити пневмоторакс) шукають 

парестезію: в лопатку, або в заднє 

надплеччя, або навiть у верхнi вiддiли 

плеча. Об'єм анестетика (мiцного): 5 – 10 

мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.57. Анатомія надлопаткового 

нерва. 

Мал.58. Орієнтири для блокади 

надлопаткового нерва. 
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БЛОКИ НА НИЖНIЙ КIНЦIВЦI 
 

На вiдмiну вiд верхньої кiнцiвки, яка в цiлому iннервується 

плечовим сплетенням i може бути заблокованою з одного уколу, 

нижню кiнцiвку iннервують два – крижове та поперекове – сплетення, 

до того ж поперекове сплетення посилає на стегно аж три нерви 

(Малюнок 59): Nervus femoralis (iннервує передньо-медiальну 

поверхню стегна й голiнки), Nervus femoris cutaneus lateralis (iннервує 

латеральну поверхню стегна й колiна) та Nervus obturatorius (iннервує 

медiальну поверхню стегна й колiна).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.59. Схема іннервації шкіри нижньої кінцівки. 
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Отже, для бiльшостi операцiй найчастiше блокують цi три 

нерви спереду (тому їх iнколи ще звуть нервами передньої групи) та 

ще й головний нерв крижового сплетення – Nervus ischiadicus 

(iннервує ступню й задню поверхню стегна й голiнки). 

 

 

КРИЖОВЕ СПЛЕТЕННЯ 

(Plexus sacralis, Крестцовое сплетение, Sacral 

plexus) 
 

БЛОК СIДНИЧОГО НЕРВА 

(Nervus ischiadicus, Седалищный нерв, Sciatic nerve) 
На этомъ мѣстѣ я остановился послѣ долгихъ поисковъ способа 

 регіонарной анэстезіи сѣдалищнаго нерва, такъ какъ здѣсь дана 

возможность опредѣлить глубину, на которой проходитъ нервъ, 
вколовъ иглу до кости. 

В.Ф.Ясенецкій-Войно, 1915; с.112 

ЗАДНIЙ ПIДХIД є найстарiшим, найнадiйнiшим і 

найпопулярнiшим. Головною його перевагою є те, що наявність 

кістки дає змогу шукати нерв, не вводячи голку надто глибоко (див. 

епіграф). Першим такий підхід запропонував В.Ф.Ясенецький-Войно 

ще в 1912 році: “Мѣсто прохожденія нерва надъ костью находится 

въ вершинѣ прямого угла, горизонтальная сторона котораго 

проходитъ черезъ верхушку большого 

вертела, а ветикальная вдоль наружнаго 

края сѣдалищнаго бугра” (Малюнок 60).  

При цьому пацієнт мусить лежати 

ниць (догори спиною), розслабивши сідничі 

м'язи. 

Для точного визначення верхівки 

великого вертлюга (Trochanter major) його 

краще промацувати тильною стороною 

пальців, а для точного визначення 

зовнішнього краю сідничого горба (Tuber 

ischiadicum) Валентин Феліксович 

рекомендував такий спосіб: “Рука кладется 

на заднюю поверхность бедра, а бугоръ 

ощупывается верхушками указательнаго и 

средняго пальцевъ, одинъ изъ которыхъ 

находитъ наружный, а другой внутренній 

его край”. Недолік цього способу – 
Мал.60. Блокада сідничого 

нерва за Войно-Ясенецьким. 
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необхідність пальпації у не дуже чистому місці (якщо пацієнт довго 

лежав у лікарні з не надто гарним доглядом). 

У точці, визначеній за методом Войно-Ясенецького, 

вертикально (пацієнт лежить ниць!) вколюють довгу (не менше 8 см) 

голку до кістки. Якщо парестезію не отримано, голку (підтягуючи 

майже до шкіри) проводять на 1 см краніальніше (вище) або 

латеральніше.  

Об'єм анестетика (мiцного): інтраневрально (з парестезією) – 

10 мл, периневрально – 20-30 мл. 

 

 

 

 

 

 

 

Сучасні варіанти заднього підходу до сідничого нерва, 

маючи додаткові орієнтири й деякі нюанси, аж ніяк не знецінюють 

вищеописану методику. 

Поза Сімса (англ.: Sims position), зі стегном оперованої ноги, 

зігнутим під 135º до тулуба (Малюнок 61), нерідко застосовується для 

укладання пацієнта перед цією 

блокадою, хоча можна його також 

укладати як просто боком, так і 

ниць (спиною догори), за 

методикою Войно-Ясенецького. 

Але тоді голку вводять не просто 

вертикально, а перпендикулярно 

шкірі пацієнта. 

Орієнтири для пошуку 

нерва (окрім орієнтирів 

В.Ф.Войно-Ясенецького): 

(1) Поєднавши Spina 

iliaca posterior superior та 

Trochanter major відрізком прямої 

лінії, з середини цього відрізка 

проводять каудально перпендикуляр на 3-5 см (Малюнок 62).  

Мал. 61. Поза Сімса і орієнтири 
для блокади сідничого нерва 

заднім доступом. 

Мал.62. Найпоширеніший орієнтир для 

блокади сідничого нерва. 
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(2) Цю ж точку отримують у місці перехрестя вищезгаданого 

перпендикуляра з відрізком прямої лінії, проведеним між Trochanter 

major і Hiatus sacralis (Малюнок 63). 

 

 

(3) Cередина цього відрізка (між Trochanter major і Hiatus 

sacralis) здебільшого теж буває 

розташованою над нервом 

(Малюнок 64). 

 

(4) Краніальний (тобто 

верхній) кінець міжсідничої 

складки, як правило, теж буває на 

рівні цієї точки. 

 

 

 

 

Після утворення інтрадермальної “лимонної шкурки” слабким 

розчином місцевого анестетика, декілька (5-10) мілілітрів слабкого 

розчину можна ввести підшкірно і внутрішньом'язово в напрямку 

планованої пункції, але не глибше 3-4 см (щоб не було передчасної 

часткової анестезії нерва – тоді й парестезії не вдасться отримати, і 

анестезія буде не досить глибокою для операції).  

Мал.63. Пояснення – у тексті. 

Мал.64. Пояснення – у тексті. 
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Незалежно від орієнтирів, голку довжиною 8-16 см вводять до 

отримання парестезії (в ступню) або до упору в кiстку (тодi 

продовжують шукати парестезiю). Об'єм анестетика (мiцного): 25-35 

мл. 

 

ЛІТОТОМНИЙ ПIДХIД за Raj (P.P.Raj et al., 1975 ): Якщо 

не можна покласти пацієнта боком, але можна зігнути стегно пацієнта 

на 90º (у позицію, характерну для літотомії), і є помічник, який може 

це зробити, на середині лінії між Tuber ischiadicum i Trochanter major 

голку довжиною 10 см вводять до отримання парестезії. Об'єм 

анестетика (мiцного): 25 мл. 

 

БОКОВИЙ ПIДХIД за Ічіянагі (K.Ichiyanagi, 1959): Повз 

заднiй край великого вертлюга (Малюнок 65) проводять голку у 

фронтальнiй площинi на глибину 7 – 10 см, до упору в зовнiшню 

поверхню Tuber ischiadicum, потiм пiдтягують її на 0,5 – 1 см. Об'єм 

анестетика (мiцного): 25 – 35 мл. 

Мал.65. Бічний доступ до сідничого нерва за Ічіянагі. 
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ПЕРЕДНIЙ ПIДХIД за Беком (G.P.Beck, 1963; США): 

Проекцiю пупартової зв'язки (мiж Spina iliaca anterior superior та  

Tuberculum pubicum) дiлять натроє, 

мiж середньою i медiальною 

третинами проводять перпендикуляр 

униз по стегну (Малюнок 66). Вiд 

великого вертлюга (Trochanter major) 

проводять лiнiю, паралельну 

пупартовiй зв'язцi; пункт з'єднання 

цiєї лiнiї з вищезгаданим 

перпендикуляром – місце уколу.  

 

 

 

Iнакше шукають це ж саме мiсце В.В.Кузьменко та спiвавтори 

(1984 рік, Росiя): вiд Spina iliaca anterior superior проводять лiнiю до 

Tuberculum pubicum, звiдси проводять перпендикуляр такої ж 

довжини.  

Голку довжиною 15 см вводять перпендикулярно шкiрi, ледь 

латерально, до упору в стегнову кістку – Os femur (i помiчають 

глибину). Потiм голку пiдтягують майже до шкiри та знову занурюють 

перпендикулярно, пройшовши повз кiстку, на 4,5 – 6 см глибше. 

Бажано отримати парестезію. Об'єм анестетика (мiцного): 30 мл. 

 

 

БЛОК ЗАДНЬОГО ШКIРНОГО НЕРВА СТЕГНА 

(Nervus femoris cutaneus posterior, Nervus ischiadicus 

minor, Задний кожный нерв бедра, 

Posterior femoral cutaneous nerve, Lesser sciatic nerve) 
 

за М.М.Гiльовою (Україна), потрiбен при операцiях на заднiй поверхнi 

стегна (з ампутацiєю включно) та в пiдколiннiй ямцi (блок сiдничного 

нерва не завжди дає тут анестезiю). Місце уколу: на 0,3 см нижче 

сiдничної складки, по середнiй лiнiї стегна. Пiд фасцiєю (Fascia lata) 

шукають парестезію (за ходом нерва). Об'єм анестетика (мiцного): 5 

мл. 

 

 

Мал.66. Передній доступ до сідничого 

нерва за Беком. 
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ПОПЕРЕКОВЕ СПЛЕТЕННЯ 
(Plexus lumbalis, Поясничное сплетение,  

Lumbar plexus) 
ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНО воно утворюється з переднiх гiлок 

спинномозкових нервів T12, L1, L2, L3, L4. Нижню кiнцiвку 

іннервують спинномозкові сегменти L2 – L4. 

У так званому ПСОАС-КОМПАРТМЕНТI (щiлинi мiж Musculus 

psoas major попереду та Musculus quadratus lumborum позаду) з них 

утворюються три нерви, що iннервують нижню кiнцiвку: Nervus 

femoralis, Nervus femoris cutaneus lateralis, Nervus obturatorius. 

Бiля LIGAMENTUM INGUINALE (пупартової зв'язки) цi три нерви 

виходять на стегно. 

Отже, перед операцiєю на нозi або намагаються блокувати все 

сплетення на одному з вищеназваних рiвнiв, або блокують окремi 

нерви передньої групи. I тут, як взагалi в регiональнiй анестезiї, є 

дiйсним принцип: проксимальнiше – ефективнiше (бо можна одним 

уколом заблокувати всi три нерви, та ще й iншi нерви, що походять з 

поперекового сплетення), але дистальнiше – безпечнiше. 

 

 

БЛОКИ ПОПЕРЕКОВОГО СПЛЕТЕННЯ 
 

ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНО (фунiкулярна блокада): 
Мета – подати анестетик до паравертебральних отворiв на 

рiвнi корінців L2, L3, L4.  Можна ввести 15 мл на рiвнi корінців L4, але 

надiйнiше – блокувати всi три рiвнi. Голку вводять на 2,5 см 

латеральнiше кранiального краю 

остюкового відростка (Processus 

spinosus), перпендикулярно до шкiри, 

на глибину приблизно 3 – 5 см, де 

вiдчуватиметься мармуроподiбне 

окiстя (Periosteum) поперечного 

відростка (Processus transversus). Далi  

голка «крокує» вгору, поки не зiслизне 

з поперечного відростка. Тодi її 

заглиблюють ще на 1 – 2 см, на цiй 

глибинi шукають парестезію мiж 

вище- й нижчерозташованим поперечними відростками (Малюнок 
67). Об'єм анестетика на кожному рiвнi – 5 мл (дехто вводить 10 мл). 

Специфічне ускладнення: можливий високий або тотальний 

Мал.67. Паравертебральна блокада 

соматичних поперекових корінців. 
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спінальний блок при потраплянні голки до “рукава” твердої мозкової 

оболонки. 

 

У ПСОАС-КОМПАРТМЕНТI: 
За Чейеном і спiвавторами 

(Chayen et al., Iзраїль), хворого 

кладуть на бiк, хворою ногою 

догори, пригнувши стегна до тулуба. 

Місце уколу: на 3 см каудальнiше та 

на 5 см латеральнiше від остистого 

відростка 4-го поперекового хребця 

(Малюнок 68). Голку довжиною 15 

см вводять перпендикулярно шкiрi, 

до упору в поперечний відросток 5-

го поперекового хребця; потiм її 

спрямовують трохи кранiально, щоб 

вона зiслизнула з 

цього відростка. 

Приєднавши до голки заповнений повiтрям 

20-грамовий шприц, злегка (на 1-2 см) 

просувають її далi, вводячи до Musculus 

quadratus lumborum. Легке натискання на 

поршень зустрiчатиме спротив, доки голка 

йтиме крiзь м'яз. Коли раптом  зникне спротив 

(Малюнок 69) – кiнчик голки буде в псоас-

компартментi (середня вiдстань вiд шкiри – 12 

см). Парестезії – можливi, та не обов'яково 

потрiбнi. Пiсля аспiрацiйної проби вводять 20 

мл повiтря (для розширення компартменту), а 

потiм – 30 мл мiцного розчину анестетика. Пiсля цього хворий мусить 

лежати на тому ж боцi щонайменше 5 хвилин. 

Модифікація цього 

доступу для дітей за Далéнсом 

(B.Dalens, Франція), з уколом на 

середині відстані між остистим 

відростком L5 та Spina iliaca 

posterior superior (Малюнок 70) і 

введенням 1 мл/кг (але не більше 

20 мл) концентрованого розчину, у 

більшості пацієнтів дає ознаки епідурального проникнення анестетика, 

тобто анестезуються обидві ноги та низ живота.  

Мал.68. Орієнтири для блокади 

за Чейеном і співавт. 

Мал.69. Кінчик голки – у 

псоас-компартменті. 

Мал.70. Орієнтири для блокади Даленса. 
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За Вінні (A.P.Winnie, 

США), укол робиться на 

перехресті Linea intercristarum і 

лінії, що йде від Spina iliaca 

posterior superior паралельно 

остистим відросткам хребців 

(Малюнок 71). Тоді в дітей, 

окрім поперекового сплетення, 

може заблокуватися задній шкірний нерв стегна, а то й сідничий нерв.  
 

За Малроєм (M.F.Mulroy, США), на 5 см латеральніше остистого відростка L3 
вводиться голка перпендикулярно шкірі на глибину 7-10 см. Після відчуття провалу 

(бажано пошукати парестезію), після аспіраційної проби та тест-дози (на випадок 

інтравазального або субарахноїдального потрапляння голки), вводять 40 мл 
концентрованого розчину (1,5% лідокаїн або 0,5% бупівакаїн дають моторний блок, 1% 

лідокаїн або 0,25% бупівакаїн – лише надійний сенсорний). Для блокування всіх люмбо-

сакральних корінців треба чекати 15-20 хвилин, а для нижньо-сакральних (що формують 
Nervus tibialis) – довше, інколи вони зовсім не блокуються. 

 

Бiля LIGAMENTUM INGUINALE (периваскулярний, або 

ж iнґвiнальний, або ж пахвинний, доступ): 
 

Метод «три в одному» („3-in-1‟) за 

Вiннi (A.P.Winnie, США). Голкою, оберненою 

зрiзом догори (кранiально), роблять БЛОК 

СТЕГНОВОГО НЕРВА (див. нижче, а також 

Малюнок 72),  при цьому помiчник натискає з 

силою 30-40 кГ (своєю вагою) проксимальними 

міжфаланговими суглобами IІ й ІII пальцiв – 

безпосередньо нижче (каудальнiше) голки. 

Об'єм анестетика (мiцного розчину) значно 

бiльший: 20 – 30 мл блокують Nervus femoralis 

et Nervus femoris cutaneus lateralis; 30 – 40 мл 

блокують також Nervus obturatorius (помiчник 

мусить тиснути ще 3 хвилини). 

 

 

Метод Khoo & Brown (fascia iliaca compartment block) вживають 

для дітей, бо він не потребує парестезії, але саме тому він настає 

повільніше. Місце уколу: На 0,5 – 1 см каудальнiше (нижче) межi 

середньої та латеральної третин пупартової зв'язки. Тупу голку 

вводять перпендикулярно шкірі, відчуваючи два провали: від Fascia 

Мал.71. Орієнтири для блокади за Вінні. 

Мал.72. Блокада «3-в-1». 
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lata та від Fascia iliaca, під яку вводять такий об'єм анестетика 

(мiцного розчину): 0,7 мл/кг дітям вагою до 20 кг; 15 мл – дітям вагою 

20-30 кг; 20 мл – при вазі 30-40 кг; 25 мл – при вазі 40-50 кг; 30 мл – 

при вазі більше 50 кг. 

 
 

БЛОКИ ГОЛОВНИХ НЕРВIВ 

 ПОПЕРЕКОВОГО СПЛЕТЕННЯ  

(передньої групи) 
 

БЛОК СТЕГНОВОГО НЕРВА 

(Nervus femoralis, Бедренный нерв, Femoral nerve) 
Місце уколу: нижче пупартової зв'язки, безпосередньо біля й 

латеральнiше стегнової артерії (Arteria femoralis, Малюнок 73). Пiд 

фасцiєю шукають парестезію (вниз i медiально до колiна). Об'єм 

анестетика (мiцного розчину): якщо парестезiя була – 5 мл, якщо не 

було – 10 мл. 

 

 

Мал.73. Орієнтири для блокад Nervus femoralis, 

Nervus femoris cutaneus lateralis, Nervus obturatorius. 
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БЛОК ЛАТЕРАЛЬНОГО ШКIРНОГО НЕРВА 

СТЕГНА 

(Nervus femoris cutaneus lateralis, Латеральный кожный 

нерв бедра, Lateral femoral cutaneous nerve) 
Місце уколу: на 2 см каудальнiше та медiальнiше Spina iliaca 

anterior superior (Малюнки 73 й 74).  Пiд фасцiєю бажано знайти 

парестезію (до латеральної поверхнi стегна). Об'єм анестетика: 5 мл 

мiцного розчину. 

 

БЛОК ЗАТУЛЬНОГО НЕРВА 

(Nervus obturatorius, Запирательный нерв, Obturator 

nerve) 
Iснує багато методик, всi досить складнi для анестезiолога й 

неприємнi для хворого. Тому для операцiй на колiнi та нижче 

блокують кiнцевi розгалуження замикального нерва (див. далi). Для 

високої ж блокади, мабуть, найпростiшим i найменш травматичним є 

прямий передній підхід за М.М.Гiльовою (Україна). Місце уколу: 

На 1,5 – 2 см каудальнiше (нижче) межi середньої та медiальної третин 

пупартової зв'язки (Малюнок 74). Голку вводять перпендикулярно 

фронтальнiй площинi, до нижнього краю Os pubis. Пiсля парестезії (у 

медiальну поверхню стегна чи в кульшовий суглоб – Articulatio coxae), 

на рiвнi (глибинi) задньої поверхнi Os pubis, вводять 15 мл мiцного 

розчину анестетика. Потiм голку пiдтягують до передньої поверхнi Os 

pubis, i тут вводять ще 10 мл того ж або слабкого розчину. 

Мал.74. Блокади Nervus femoralis, Nervus femoris cutaneus lateralis, Nervus obturatorius. 
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“РЯТІВНI” БЛОКИ НА НИЖНІЙ КIНЦIВЦI 
 

На нозi також блокують окремi нерви на рiвнi колiна й нижче: 

 якщо вистачить менш травматичної дистальної блокади; 

 при незадовiльнiй блокадi якоїсь дiлянки пiсля 

проксимального блоку (щоб «врятувати» анестезiю та 

репутацiю анестезiолога) – так званi “РЯТІВНI БЛОКИ”. 

 

НА РIВНI КОЛIНА: 

БЛОК ПIДШКIРНОГО НЕРВА ГОЛIНКИ 

(Nervus saphenus, Подкожный нерв голени,  

Saphenous nerve) 
Це – єдина частина стегнового нерва 

(Nervus femoralis), що iннервує ногу 

нижче колiна. Блокують Nervus 

saphenus підшкірним анестетичним 

валком (Малюнок 75) над медiальним 

боком проксимального кiнця Tibia, 

попiд колiнним суглобом. Nervus 

saphenus супроводжує тут Vena saphena 

magna; тому, якщо видно цю вену – 

досить iнфiльтрацiї з обох бокiв вени. 

 

 

БЛОК ЗАМИКАЛЬНОГО НЕРВА 

(Nervus obturatorius, Запирательный нерв,  

Obturator nerve) 
На нижнiй третинi стегна кiнцевi 

розгалуження замикального нерва 

виходять з-пiд фасцiї. Тому, для 

операцiй на колiнi та нижче, досить 

зро-бити пiдшкiрний анестетичний 

валок (Малюнок 76) впоперек стегна, 

на межi мiж його середньою та 

нижньою третинами (вiд середини 

передньої поверхнi через передню й 

медiальну поверхнi стегна). Вистачить 

низької концентрацiї анестетика (0,25 

– 0,5% лiдокаїн або мепівакаїн). 

Мал.75. Блокада Nervus saphenus. 

Мал.76. Блокада кінцевих гілочок 

Nervus obturatorius. 
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НА РIВНI ЩИКОЛОТОК: 
 

Тут блокують два досить товстi нерви: Nervus tibialis posterior 

(позаду медіальної щиколотки) та Nervus peroneus profundus (мiж 

сухожиллями Musculus tibialis anterior та Musculus extensor hallucis 

longus), а також – кiльцеподiбним пiдшкiрним анестетичним валком – 

кiнцевi розгалуження iнших нервiв (Малюнок 77). Оскiльки великi 

м'язи при цьому не блокуються, хворий може ходити одразу ж пiсля 

операцiї (якщо хiрург дозволить). 

 

БЛОК ЗАДНЬОГО ВЕЛИКОГОМIЛКОВОГО НЕРВА 

(Nervus tibialis posterior, Задний большеберцовый нерв, 

Posterior tibial nerve) 
Iннервує пiдошву i нiгтевi ложа. Голку довжиною 4-6 см вводять на 

1,5 – 2 см позаду вiд медіальної щиколотки, одразу ж позаду вiд 

пульсацiї Arteria tibialis posterior (не завадить знайти парестезiю).  

Об'єм анестетика: 5 мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК ЛИТКОВОГО НЕРВА 

(Nervus suralis, Икроножный нерв, Sural nerve) 
Його кiнцевi розгалуження iннервують латеральну поверхню стопи 

(вiд п'яти до V пальця). Їх блокують анестетичним валком від 

латеральної щиколотки до ахiллова сухожилля (по лiнiї, що поєднує 

обидвi щиколотки, Малюнок 77). Об'єм анестетика (слабкого): 5 – 10 

мл. 

Мал.77. Блокада Nervus suralis i 

Nervus tibialis posterior. 
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БЛОК КIНЦЕВИХ РОЗГАЛУЖЕНЬ 

ПОВЕРХНЕВОГО МАЛОГОМIЛКОВОГО НЕРВА 

(Nervus peroneus superficialis, Поверхностный 

малоберцовый нерв, Superficial peroneal nerve) 

ТА ПIДШКIРНОГО НЕРВА ГОЛIНКИ 

(Nervus saphenus, Подкожный нерв голени,  

Saphenous nerve) 
Iннервують верхню поверхню ступні (dorsum pedis). Блокуються 

пiдшкiрним анестетичним валком (Малюнок 78) по лiнiї,  що поєднує 

спереду обидвi щиколотки (бiльше вводити у крайнi третини цiєї лiнiї). 

 

БЛОК ГЛИБОКОГО МАЛОГОМIЛКОВОГО НЕРВА 

(Nervus peroneus profundus, Глубокий малоберцовый 

нерв, Deep peroneal nerve) 
Iннервує складку мiж I i II пальцями. Попросити хворого пiдвести 

стопу (тодi легше намацати сухожилля Musculus tibialis anterior та 

однойменну артерiю – трохи латеральнiше). Ще трохи латеральнiше 

йде сухожилля Musculus extensor hallucis longus. Мiж ним i артерiєю, 

на рiвнi щиколоток, вколоти голку довжиною 5 см (Малюнок 78). 

Пiсля вiдчуття провалу можлива парестезія в першу мiжпальцеву 

складку. Об'єм анестетика: 10-15 мл. 

 

 

Мал.78. Блокада Nervus peroneus superficialis, 

Nervus peroneus profundus i Nervus saphenus. 
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ЛIКУВАЛЬНI БЛОКИ  ПОБЛИЗУ НИЖНЬОЇ КIНЦIВКИ 
 

ТРАНССАКРАЛЬНИЙ БЛОК 

( S1 – S4 ) 
 

Він є, по сутi, паравертебральним блоком крижового сплетення 

[Plexus sacralis]. Не треба його 

плутати з iнтервертебральним i 

каудальним – епiдуральними! 

Застосовують не для операцiй 

(є iншi методи – з одного 

уколу), а для лiкування спазмiв 

сечового мiхура у хворих з 

пошкодженим спинним мозком 

та деяких больових станiв. 

Орієнтири: Заднiй отвiр S1 – 

на 1 см медiальнiше i 

кранiальнiше Spina iliaca 

posterior superior;  S4 – на 1 см 

латеральнiше i кранiальнiше крижового рiжка (Cornu sacrale). Пряму 

лiнiю мiж цими отворами дiлять натроє, щоб знайти отвори S2 та S3.  

 

Голку вводять перпендикулярно 

поверхнi крижа, пiсля входу в отвiр 

просувають на 1-2 см (бо кiнчик голки 

має бути в передньому отворi) або до 

парестезії з переднiх крижових 

корiнцiв (Малюнки 79 і 80). Об'єм 

анестетика (удвiчi слабшого, нiж для 

нерва): 3-5 мл на отвiр. 

Ускладнення: (дуже ймовiрне) – 

епiдуральне поширення чи навiть (на 

рiвнях S1 – S2) субарахноїдальне 

потрапляння анестетика; (мало 

ймовiрне) – вихiд голки з 

переднього отвору до прямої кишки. 

 

 

 

 

Мал.79. Транссакральний блок – вид іззаду. 

Мал.80. Транссакральний блок – вид збоку. 
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БЛОК СУПУТНЬОГО СТОВБУРА 

(Truncus sympathicus, Пограничный ствол,  

Sympathetic trunk) 
 

Показаний в якості лікувального 

при судинних захворюваннях нiг.  

На рiвнi L2, L3 та L4, на 8 – 10 см 

латеральнiше від Processus spinosus 

вiдповiдного хребця, ввести голку пiд 

кутом 45 до сагiтальної площини. 

Якщо голка натрапить на Processus 

transversus – треба обiйти його згори 

чи знизу (Малюнки 81 і 82).  

Упершися в тiло хребця (на глибинi 10-12 см), пiдтягти голку до 

пiдшкiрних тканин,  розвернути її сагiтальнiше (30) i знову вводити 

(Малюнок 83), поки не зiслизне з тiла хребця (можна провести на 1 см 

глибше). При потрапляннi до 

вузла – нога теплiшає й стає 

синювато-червоною,  але це – 

не обов'язково.  

Об'єм анестетика 
(слабкого розчину, тобто 

0,25%-0,5% лiдокаїну або 

0,25% бупiвакаїну): 10 – 20 мл. 

 

 

Мал.81. Блокада супутнього 

стовбура – вид іззаду. 

Мал.82. Блокада супутнього 

стовбура – вид збоку. 

Мал.83. Блокада супутнього стовбура – вид згори. 
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Дéніел Мур [D.C.Moore, США] описує легший (для 

початківця) доступ. Голка вводиться на 5 см латеральніше остистого 

відростка перпендикулярно шкірі (Малюнок 84), до упору в 

поперечний відросток (приблизна глибина – теж 5 см). 

Обійшовши поперечний відросток, голку спрямовують ледь-

ледь медіально та заглиблюють ще на 5 см. 

 

 

 

БЛОКИ НА ТУЛУБI 
 

БЛОК МIЖРЕБЕРНИХ НЕРВIВ 

(Nn. intercostales, Межреберные нервы, Intercostal nerves) 
 

За Мерфі [T.Murphy, 1986, США]. Для 4-го – 6-го ребер треба 

покласти руки пацієнта вздовж його голови (щоб лопатка не затуляла 

цих ребер). На 8 см (ширину долонi) вiд сагiтальної лiнiї – на рiвнi 

кутiв ребер, у мiжреберному промiжку, зробити «лимонну шкурку», 

над i пiд нею покласти свої вказiвний i середнiй пальцi (Малюнок 85, 
A ).  

Мал.84. Блокада супутнього стовбура за Муром. 



 172 

Зсунувши «лимонну шкурку» кранiально, крiзь неї вколоти 

голку до ребра (Малюнок 85, В). 

Далi голка «крокує» до нижнього краю ребра, де проколює 

мiжребернi м'язи (Малюнок 85, C). 

Парестезію НЕ шукати (можна проколоти судини чи 

плевру). Кiнчик голки вiдхилити кранiально. Об'єм анестетика: 5 мл 

на кожен нерв. Обсяг блоку: T4 – T12 знеболює шкiру нижнього 

огруддя й передньої стiнки черева. Ускладнення: пневмоторакс. 

 

Малрой [M.F.Mulroy, 1996, США] рекомендує, на нашу 

думку, безпечніший метод, кращий для 

початківця. Проти нижнього краю ребра 

бажано зробити “лимонну шкурку”.  

Вказівний палець лівої руки 
намацує нижній край ребра та відтягує шкіру 

краніально (догори).  

Права рука тримає шприц із голкою, 

як авторучку (Малюнок 86). 

Голка (зі шприцом) вколюється біля 

вказівного пальця лівої 

руки та проводиться до 

ребра (обережно торкаючись окістя). 

Тепер, коли голка надійно стоїть на 

ребрі (і не може “пірнути” до плеври), 

управління голкою та шприцом перебирає на 

себе ліва кисть (Малюнок 87). Її ульнарний 

край надійно спирається на тіло пацієнта, 

великий і вказівний пальці міцно тримають 

втулку голки, а середній палець упирається в 

саму голку. Права рука керує поршнем 

шприца. 

Мал.85. Блокада міжреберних нервів за Мерфі. 

Мал.86. Див. текст. 

Мал.87. Див. текст. 



 173 

Ліва рука, тримаючи голку під кутом 20° (кінчиком – 

краніально, щоб “зазирала” до нерва), трошки відтягує її від окістя та 

“крокує” нею каудально (вниз), до краю ребра. Відсунута попередньо 

шкіра допомагає такому просуванню голки. При кожному “крокові” 

голка має лишатися під тим самим кутом (20°). 

Як тільки кінчик голки зіслизає з ребра, його просувають на 2-3 мм 

(Малюнок 87). Тримаючи голку лівою рукою, правою вводять (після 

аспіраційної проби) 3-4 мл розчину місцевого анестетика. Шукати 

парестезію – не обов’язково. 

Поки вводиться місцевий анестетик, ліва рука, надійно спираючись на 

грудну клітку пацієнта, міцно тримає шприц і голку. Права рука 

керує лише поршнем шприца. 

 

 

ЛIКУВАЛЬНИЙ БЛОК НА ТУЛУБI 
 

БЛОК ЧЕРЕВНОГО (СОНЯШНОГО) СПЛЕТЕННЯ 

(Plexus celiacus, Plexus solaris, Ganglion semilunare, 

Чревное сплетение, Солнечное сплетение, Celiac plexus) 
є досить небезпечним, належить до «вищого пiлотажу», може 

виконуватись лише фахiвцем, який вже володiє блоком супутнього 

стовбура (Truncus sympathicus). Показаний при гострому панкреатитi 

(розкриває сфiнктер Оддi), при карциномi пiдшлункової залози чи 

iнших верхньоабдомiнальних органiв. 

ПЕРЕДНIЙ ПIДХIД за Брауном (Heinrich Braun, Нiмеччина) 

вживають хiрурги пiд час операцiї: печiнку делiкатно одсувають вгору, 

шлунок одтягують влiво; медiальнiше малої кривизни знаходять 

передню поверхню хребця L1 i, вiдсунувши аорту влiво, вколюють у 

напрямку кiстки довгу голку Брауна; Об'єм анестетика: 50 мл. 

ЗАДНIЙ ПIДХIД за Каппiсом (Kappis, Нiмеччина) – з обох 

бокiв: На 8 см (4 пальцi) латеральнiше Processus spinosus хребця L1, 

трохи нижче 12-го ребра, вводять голку пiд кутом 45 до сагiтальної 

площини i трохи вгору, до упору в тiло хребця L1. Тодi голку трохи 

пiдтягують i знову вводять у дещо латеральнiшому напрямi, доки 

кiнчик її зiслизне з бiчної поверхнi тiла хребця – i просувають уперед 

ще на 1 см. Середня глибина – 7-10 см вiд шкiри. Якщо при 

аспiрацiйнiй пробi отримують кров (з нижньої порожнистої вени або з 

аорти) – голку пiдтягують до себе. Об'єм анестетика (0,025-0,05% 

дикаїн, або 0,5% лiдокаїн, або 0,5% прилокаїн): 20-40 мл, може 

вистачити введення з одного боку. 
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Мерфi (T.M.Murphy, США) пропонує робити двобiчний блок 

дещо iнакше (Малюнок 88): На 8 см (4 пальцi) латеральнiше Processus 

spinosus хребця L2, вводять голку довжиною 12 см у напрямi 

хребцевих тiл T12-L1. Для цього голка йде приблизно пiд 45º до 

сагiтальної площини i трохи вгору, паралельно 12-му ребру, доки 

упреться у передньо-бiчний край кранiального кiнця тiла L1. 

Помiтивши глибину, голку пiдтягуюють майже до шкiри й знову 

вводять на 2 см глибше у ледь латеральнiшому напрямi, щоб вийти 

наперед вiд аорти (лiвий доступ) та вiд Vena cava inferior (правий 

доступ). Об'єм анестетика (слабкого розчину – 0,5% лiдокаїн або 

0,25% бупiвакаїн): 25 мл з кожного боку, з адреналiном 1:200 000.  

 

 

Побічні ефекти: (1) зниження артеріального тиску (допоможуть 

iнфузiї й ефедрин); (2) блок верхнiх поперекових корiнцiв з незмогою 

зiгнути стегно. Премедикація перед таким блоком має бути глибокою, 

бо хворий може скаржитись на бiль, а парестезiї шукати не треба. 

 

 

Мал.88. Блокада черевного (соняшного) сплетення). 
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БЛОКИ НА ГОЛОВI 
 

БЛОКИ 2-ї та 3-ї ГIЛОК ТРIЙЧАСТОГО НЕРВА 

(Nervus trigeminus, Тройничный нерв, Trigeminal nerve) 
 

Пiд серединою дуги вилицi (Arcus zygomaticus) вводять голку 

перпендику-лярно шкiрi, понад Incisura coronoidea mandibulae, до 

упору в Processus pterygoideus ossis sphenoidalis (глибина – бiля 4 см). 

Для блоку ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО НЕРВА (Nervus 

maxillaris) голка «крокує» до переднього 

краю криловидного відростка (Малюнок 
89), повз нього занурюється ще на 1 см 

(не глибше – i парестезiї НЕ шукати!). 

Об'єм анестетика (мiцного): 3 мл. 

Обсяг блоку: зуби та ясна верхньої 

щелепи; шкiра вилицi, щоки, нижньої 

повiки й верхньої губи. Ускладнення: 

(1) травма розгалужень максiлярної 

артерiї або вен із ретро-орбiтальною 

гематомою («банька вилiзе»); (2) блок 

зорового нерва з тимчасовою слiпотою. 

Тому (1) голку не можна спрямовувати 

кранiально (вгору);  (2) не можна 

вводити багато анестетика. 

Для блоку НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО НЕРВА (Nervus 

mandibularis) голка «крокує» до заднього 

краю (Малюнок 90) криловидного 

відростка, тут (не заглиблюючи) вводять 3 

мл мiцного розчину анестетика, при цьому є 

бажаною (але не обов'язковою) парестезiя в 

нижню щелепу або губу. Обсяг блоку: 

Жуйнi м'язи; зуби та ясна нижньої щелепи; 

шкiра понад нижньою щелепою та на 

скронi, навiть тiм'я. Ускладнення: Якщо 

занурити голку глибше краю відростка – 

можна потрапити до Musculus constrictor 

pharyngis superior та до нестерильної 

порожнини глотки. 

 

Мал.89. Блокада N. maxillaris. 

Мал.90. Блокада N. mandibularis. 
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БЛОКИ НЕРВІВ У ДІТЕЙ 
 

Дѣвочка 11 л. Остеотомія плечевой кости. 

Впрыснуто 7 cctm. [куб.см] 2% A–N [адреналина и новокаина]. 
Полная анэстезія, двигательный параличъ. 

В.Ф.Ясенецкій-Войно: Регіонарная 

анэстезія. Петроградъ, 1915; с.170. 
 

Можливості використання блоків нервів у дітей обмежені 

через їхній негативізм і страх не лише перед уколами, а й усією 

незвичною обстановкою в операційній. Через це діти часто 

потребують такої глибокої седації, що безпечнішим буде просто 

наркоз. Особливо в сучасних умовах нашої країни, коли загальна 

анестезія стала значно безпечнішою, а анестезіологів на душу 

населення – більше, ніж було всіх лікарів у 1915 році. 

Однак регіональні методи післяопераційного знеболення у 

дітей (коли місцевий анестетик вводять під наркозом, перед або 

наприкінці операції) широко застосовують у розвинених країнах. Це 

сприяє меншому післяопераційному використанню опіоїдів, меншим 

нудотам і блюванню, ранній активізації дитини. Для тривалішої дії 

використовують 0,25% бупівакаїн (вища доза 3 мг/кг) або його суміш з 

декстранами (реополіглюкін і 0,5% бупівакаїн – порівну, щоб знову ж 

таки вийшов 0,25% бупівакаїн).  

 
Таблиця 24 

Переваги регіональної анестезії для дітей 

[Brown, Schulte-Steinberg, 1988] 
1. Блокада забезпечує знеболення під час і після операції, таким чином змеишуючи 

кількість потрібних загальних анестетиків. Пацієнт прокидається швидше, 

спокійніше і без болю. 
2. Регіональна анестезія пригнічує небажані рефлекси, як ларингоспазм при обрізанні 

або періанальних операціях. 

3. Можливе забезпечення міорелаксації етидокаїном (0,75-1,0%) або бупівакаїном у 
вищій концентрації (0,5%), обидва анестетики блокують рухові нервові волокна. 

4. Регіональна анестезія мінімізує “стресову реакцію” на операцію, сприяючи 

швидшому одужанню і коротшій госпиталізації. 
5. Регіональна анестезія полегшує іммобілізацію кінцівки після зашивання нерва чи 

сухожилля або після пересадки шкіри. 

6. Післяопераційне блювання рідше буває після регіональної анестезії, ніж після 
знеболення опіоїдами, тому раніше стає можливим пероральне вживання рідин. 

7. Зменшується крововтрата під час операції та риск кровотечі й зрушення пов’язок 

після операції. 

 

Для післяопераційного знеболення торакотомних або 

нефректомічних розрізів блокують відповідні міжреберні нерви (по 1-
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2 мл 0,25% бупівакаїну). Для пахвинних розрізів блокують Nervus 

ilioinguinalis et Nervus iliohypogastricus як раз медіальніше Spina iliaca 

anterior superior. Такий блок за ефективністю не поступається 

каудальному. Для розрізів біля пупка блокують десяті міжреберні 

нерви з обох боків. Для обрізання блокують нерви пеніса (втім, 

простіше – прикладати гель з лідокаїном). Для більших операцій на 

пенісі, промежині, нижніх ділянках живота і ногах вживають 

каудальний блок. 

Місцеву інфільтрацію 0,125%-ним бупівакаїном місця 

розрізу перед операцією застосовують, коли неможливо виконати 

блокади нервів. Інфільтрація 0,25% бупівакаїном мигдалин перед 

тонзилектомією (під загальною анестезією) зменшує післяопераційний 

біль і утрудненість ковтання. 

Перед зашиванням рани після операцій з приводу грижі або 

водянки яєчка, для так званої інстиляційної анестезії, можна залити 

рану 0,5%-ним лідокаїном або 0,25%–0,5%-ним бупівакаїном. Якщо 

такий розчин побуде в контакті з оголеними м’язами протягом однієї 

хвилини – післяопераційне знеболення не поступатиметься аналгезії 

від блокади N.ilioinguinalis [Casey et al., 1990]. 

Деяких дітей, старших 5 років, можна умовити на репозицію 

зламів руки під блокадою плечового сплетення. Оскільки діти погано 

сприймають парестезію, слід обирати методи, що її не потребують. 

Для цього може стати в нагоді електростимулятор. Оскільки 

зникнення посмикування м’язів після введення тест-дози (важлива 

ознака достатньої близькості до нерва) може не відбутися з 

бупівакаїном, деякі американські анестезіологи [Rice, Broadman, 1996] 

для таких випадків, замість 0,25%-ного бупівакаїну, застосовують 

суміш, що містить 0,5% лідокаїну, 0,12% дикаїну та ще й адреналін 

1:200 000. Цей розчин діє швидко (завдяки лідокаїну) і тривало 

(завдяки дикаїну). 
Таблиця 25 

Орієнтовні об’єми для блокування різних нервів у дітей 

0,25%-ним бупівакаїном або сумішшю лідокаїну (0,5%) з дикаїном (0,12%) 
[Rice, Broadman, 1996] 

Нерв або сплетення (доступ) Об’єм (мл/кг) 

Плечове сплетення (міждрабинний) 0,25 

Плечове сплетення (пахвовий) 0,33 

Поперекове сплетення (інґвінальний “три-в-одному”) 0,50 

Сідничий нерв 0,20 

 

Дуже гарним для дітей (і боязких дорослих) є крем EMLA – 

Евтектична Мікстура [суміш] Локальних [місцевих] Анестетиків (5% 
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лідокаїну й 5% прилокаїну), яка проникає крізь неушкоджену шкіру на 

кілька міліметрів. Цей крем треба за 90 хвилин прикласти до місця 

першого уколу голки (і місця майбутної венепункції).  

 

ФАРМАКОКІНЕТИКА МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ У ДІТЕЙ 

У новонароджених руйнування місцевого анестетика, що 

потрапляє до крові, буває вповільненим через незрілість їх печінки. У 

дітей же інших вікових груп тривалість провідникової анестезії буває 

меншою, ніж у дорослих, що пояснюють більш активним кровообігом 

у зоні ін’єкції. Тобто швидкість вимивання місцевого анестетика до 

крові й, відповідно, риск загальнотоксичних проявів у дітей – вищий. 

У маленьких дітей можна застосовувати менші концетрації, ніж у 

дорослих (особливо – якщо не потрібен моторний блок). 

 
Таблиця 26 

КОНЦЕНТРАЦІЇ ТА НАЙВИЩІ ПРИПУСТИМІ ДОЗИ  

МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ ДЛЯ НЕРВОВИХ БЛОКІВ У ДІТЕЙ 
 

Місцевий 
анестетик 

Концентрація 
% 

Концентрація 
мг/мл 

Вища доза, 
без адреналіну 

Вища доза,  
з адреналіном 

Новокаїн 2 % 20 мг/мл 10 мг/кг 15 мг/кг 

Лідокаїн 0,5 % 5 мг/мл 5 мг/кг 7 мг/кг 

Лідокаїн 1 % 10 мг/мл 5 мг/кг 7 мг/кг 

Мепівакаїн 0,5 % 5 мг/мл 5 мг/кг 7 мг/кг 

Мепівакаїн 1 % 10 мг/мл 5 мг/кг 7 мг/кг 

Бупівакаїн 0,25 % 2,5 мг/мл 3 мг/кг 3 мг/кг 

Бупівакаїн 0,5 % 5 мг/мл 2 мг/кг 3 мг/кг 

Ропівакаїн 0,25 % 2,5 мг/мл 3 мг/кг 5 мг/кг 

Ропівакаїн 0,5 % 5 мг/мл 2 мг/кг 3 мг/кг 

Дикаїн 0,1 - 0,15 % 1 - 1,5 мг/мл 1 мг/кг 2 мг/кг 

ПРИМІТКА: Дитяча доза, розрахована по масі тіла, не повинна бути вищою за дозу для 
дорослих (див. Таблицю 13). 

 

 

НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕДОЗУВАННЯ 
Все – отрута, й ніщо не позбавлене отруйності,  

сама лише доза робить отруту непомітною. 

Парацельс (1493-1541) 

Важливе правило блокування нервів у дітей: вводити не 

скільки треба, а скільки можна. Перед блоком слід розрахувати 

найвищу припустиму дозу для Вашого маленького пацієнта. Для 

полегшення такого обчислення ми наводимо такі дози не лише в 

міліграмах на кілограм маси тіла, а й у мілілітрах розчинів 

найпоширеніших концентрацій. 
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Таблиця 27 

НАЙВИЩI ДОЗИ місцевих анестетиків для нервових блокiв у ДІТЕЙ: 
[зі змінами, з: D.S.Steward: Manual of Pediatric Anesthesia, 4th ed. 

NY: Churchill Livingstone, 1995] 

МІСЦЕВИЙ 
АНЕСТЕТИК 

Найвища доза  
без адреналіну 

Найвища доза 
з адреналіном 

Новокаїн 10 мг/кг (2% – 0,5 мл/кг) 15 мг/кг (2% – 0,75 мл/кг) 

Хлоропрокаїн 10 мг/кг (1% – 1 мл/кг) 15 мг/кг (1% – 1,5 мл/кг) 

Лідокаїн 5 мг/кг (1% – 0,5 мл/кг) 7 мг/кг (1% – 0,7 мл/кг) 

Мепiвакаїн 5 мг/кг (1% – 0,5 мл/кг) 7 мг/кг (1% – 0,7 мл/кг) 

Прилокаїн 5 мг/кг (1% – 0,5 мл/кг) 7 мг/кг (1% – 0,7 мл/кг) 

Бупівакаїн 0,25% 3 мг/кг (0,25% – 1,2 мл/кг) 3 мг/кг (0,25% – 1,2 мл/кг) 

Бупівакаїн 0,5% 2 мг/кг (0,5% – 0,4 мл/кг) 3 мг/кг (0,5% – 0,6 мл/кг) 

Дикаїн 1 мг/кг (0,15% – 0,7 мл/кг) 2 мг/кг (0,15% – 1,3 мл/кг) 

Лідокаїн 0,5% з додаванням  
Дикаїну 0,12% 

 5 мг/кг (0,5% – 1 мл/кг) 
2 мг/кг (0,12% – 1,6 мл/кг) 

 

 

БЛОКАДИ, ЩО НЕ ПОТРЕБУЮТЬ АНІ ПАРЕСТЕЗІЇ, 

АНІ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ 

 

Блоки міжреберних нервів 

Для знеболення після торакотомії чи операцій на верхньому 

поверсі живота. Ці нерви на виході мають дуральний «рукав», тому не 

можна колоти близько від хребта. Через високу васкуляризованість 

абсорбція анестетика при цих блоках дуже швидка, тому найвища 

сумарна доза бупівакаїну – 2 мг/кг. Через близькість плеври, для 

запобігання пневмотораксу краше колоти майже паралельно до ребра. 

 

Блок Nervus ilioinguinalis et Nervus iliohypogastricus 

Для знеболення грижорозтину (після індукції до наркозу). До 

2 мг/кг 0,25% або 0,5% бупівакаїну вводять віялоподібно у стінку 

живота медіальніше Spina iliaca anterior superior. 0,5% бупівакаїн 

дасть кращу аналгезію, але може спричинити моторний блок 

стегнового нерва. 

 

Блок плечового сплетення 

Пахвовий підхід (при зламах передпліччя): рука відведена 

(кисть під головою); під кутом 45° до шкіри вводиться голка вздовж 

пахвової артерії, після відчуття «провалу» у нейроваскулярний футляр 

вводять 0,3-0,5 мл/кг 1% лідокаїну або 0,5 мл/кг 0,25% (для старших 

дітей – до 20 мл). Міждрабинний підхід (знеболює також плече і 
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надпліччя): голова відвернена, рука натягнута вниз; на рівні 

персневидного хряща у міждрабинному проміжку в худеньких можна 

намацати пучки сплетення; голку вводять перпендикулярно шкірі; 

після парестезії (в лікоть або кисть) вводять 0,25 мл/кг 0,25% 

бупівакаїну (з адреналіном). 

 

Блок Nervus femoralis 

При зламах стегна (для знеболення та усунення спазму м’язів). 

Після знеболення шкіри під пупартовою зв’язкою як раз латеральніше 

артерії вколюють голку під кутом 45° до шкіри. Після подвійного 

провалу (Fascia lata, Fascia iliaca) вводять 0,3 мл/кг 1% лідокаїну або 

0,5% бупівакаїну. Для тривалого знеболення так само вводять голку 

Туохі (отвором догори), крізь неї проводять епідуральний катетер (має 

проходити дуже легко) на 5-10 см.  

 
Таблиця 28 

Рекомендовані об’єми місцевих анестетиків відповідно вазі пвцієнта 

для кожного типу блокади 
[модифіковано, з: Б.Даленсс, 1998] 

Маса тіла (кг): 2 – 10 15 20 25 30 40 50 60 70 

Плечове сплетення 

(пахвовий доступ) 

0,5 

мл/кг 

7,5 

 мл 

10 

 мл 

10 

 мл 

12,5 

 мл 

15 

 мл 

17,5 

 мл 

20 

 мл 

25 

 мл 

Плечове сплетення 
(білядрабинний) 

1 
мл/кг 

12,5 
 мл 

15 
 мл 

17,5 
 мл 

20 
 мл 

22,5 
 мл 

25 
 мл 

27,5 
 мл 

30 
 мл 

Поперекове сплетення 

(задній за Winnie) 

1 

мл/кг 

15 

мл 

17,5 

мл 

20 

мл 

22,5 

мл 

25 

мл 

27,5 

мл 

30 

мл 

35 

мл 

Поперекове сплетення 

(задній за Chayen) 

1 

мл/кг 

15 

мл 

20 

мл 

20 

мл 

20 

мл 

20 

мл 

20 

мл 

20 

мл 

20 

мл 

Поперекове сплетення 

(інґвінальний “3-в-1”) 

1 

мл/кг 

12,5 

 мл 

15 

 мл 

17,5 

 мл 

20 

 мл 

22,5 

 мл 

25 

мл 

27,5 

 мл 

30 

мл 

Стегновий нерв 0,7 

мл/кг 

8 

мл 

12 

мл 

15 

мл 

15 

мл 

17,5 

мл 

20 

мл 

22,5 

мл 

25 

мл 

Сідничий нерв 1 
мл/кг 

15 
мл 

17,5 
мл 

20 
мл 

22,5 
мл 

25 
мл 

27,5 
мл 

30 
мл 

35 
мл 
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СЕКРЕТИ УСПIШНОГО БЛОКУ 
(поради початківцеві) 

 

Недостатньо бачити кілька демонстрацій регіональної анестезії, щоб повірити, 
 ніби кожен може її успішно виконувати. Досвід абсолютно необхідний.  

Його можна швидко набути практикою, якщо знати, що робити і як робити. 

Gaston Labat, 1928 
 

1. Робити свої перші блоки краще з учителем. Те, що робиться 

руками, найкраще передається «з рук до рук». Вчитель краще за будь-

яку книжку скаже Вам, яка «дрібничка» була зроблена не так. 

2. Якщо навчаєтеся без учителя, по книжці, – почніть із 

найбезпечніших блоків. Почитайте книжку, спробуйте зробити, потім 

знову почитайте – і Ви здивуєтеся, скількох деталей не помітили під 

час першого читання. 

3. Ви мусите ідеально знати найвищу припустиму дозу, 

концентрацію й об’єм місцевого анестетика, з яким збираєтеся 

працювати. Обрахуйте все ще до того, як підходити до пацієнта. 

4. Треба заспокоїти пацiєнта, пояснивши йому, що 

робитиметься i куди може «вдарити електричний струм» (парестезiя). 

5. Щоб не боявся пацієнт, треба не боятися Вам. Навіть якщо 

блок буде зовсім невдалим, Ви завжди можете перейти до наркозу. 

Тобто, обіцяючи хворому безболісність, Ви не брешете.  

6. Надто глибока премедикація перед блоком не дозволить 

пацієнтові добре відчути парестезію. 

7. Перш нiж шукати нерв довгою голкою, треба обов'язково 

зробити маленькою голкою «лимонну шкурку» [англ.: intradermal 

wheal; рос.: лимонная корочка]. Блок робиться для знеболення, і сам 

має бути якнайменш болісним. 

8. Успіх блоку досягається місцем уведення. Не намагайтеся 

досягти його перевищенням дози (особливо – концентрації). На цьому 

шляху Ви отримаєте не гарантований блок, а гарантовану 

інтоксикацію. 

9.  «Нема парестезiї – нема анестезiї» – цей принцип є дiйсним 

майже для всiх товстих нервiв. 

10. Для надійного знеболення парестезія має бути дистальною: 

на руці – в пальці, на нозі – в пальці або в ступню. 

11. Навіть якщо дистальні нерви (наприклад, на ступні) 

розплющені внаслідок “свіжої” травми, треба шукати парестезію на 

проксимальному нерві (наприклад, сідничому): пацієнт відчує 

“фантомну” парестезію навіть у відсутній ступні. 
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12. Не так важко знайти нерв, як не втратити його. Тому кисть 

руки, пальці якої тримають голку, мусить надійно спиратися на тіло 

хворого. Тоді, навіть при несподіваних рухах пацієнта, голка буде там, 

де треба. І не потрапить, куди не треба, і не наробить шкоди. Ви теж не 

зсунете її, приєднуючи або від’єднуючи шприц. 

13. Якщо голка потрапила до кровоносної судини – не біда. Щоб 

не було гематоми, треба притиснути це місце пальцем на кілька 

хвилин (особливо після потрапляння до артерії). За умови нормального 

гемостазу, у більшості випадків поганих наслідків не буде. 

14. Після потрапляння до кровоносної судини, щоб просвіт голки 

не затромбувався, його слід промити кількома краплями розчину. 

Якщо Ви “вловите” нерв кінчиком голки, але не зможете ввести 

анестетик через тромб у просвіті голки – Вам буде дуже прикро. 

15. Кожен нерв і, тим паче, сплетення, потребує достатнього 

об’єму анестетика (щоб охопити всі складові). Трошки більший об’єм 

є значно безпечнішим за більшу концентрацію.  

16. Нервовий хворий може навіть тактильні відчуття (а вони 

інколи зберігаються) сприймати як біль. Таким хворим під час операції 

для поверхневої седації можна вводити діазепам (Сибазон), тіопентал, 

кетамін або пропофол (Диприван). 

17. Після «великого» блоку (з великою дозою місцевого 

анестетика) не можна відходити від пацієнта принаймні півгодини, 

бо прояви інтоксикації можуть з’явитися через 10-20 хвилин. 

18. Хворого навіть у поверхневій седації не можна лишати сам на 

сам із хірургом – досить хірургові своїх проблем, зупинки дихання він 

може не помітити. 
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ВСТУП
Епідуральна анестезія, особливо продовжена – 

 одна з найефективніших методик боротьби з болем 

 з числа тих, що є в розпорядженні анестезіолога. 
B.B.Gutshe, 2000 

Епідуральна анестезія, вона ж перидуральна, вона ж 

екстрадуральна, досягається введенням місцевих анестетиків (а 

інколи – й інших ліків) до епідурального простору [лат.: Spatium 

epidurale; англ.: Epidural space].  

Найчастіше анестетик уводять крізь міжхребцеві проміжки – 

така анестезія у наш час зветься епідуральною інтервертебральною 

(міжхребцевою) (Малюнок 

91). Якщо ж уводити місцевий 

анестетик до епідурального 

простору крізь крижовий отвір 

[лат.: Hiatus sacralis], – такий 

різновид епідуральної анестезії 

у наш час зветься каудальною 

анестезією [лат.: cauda – 

хвіст], бо укол робиться біля 

основи людського “хвоста” – 

куприка [лат., англ.: Coccyx; 

рос.: Копчик]. 

Механізм дії 
епідуральної анестезії, за 

сучасними поглядами, полягає 

в дифузії місцевого анестетика 

крізь тверду мозкову оболонку 

[лат.: Dura mater] до ліквору, а 

з нього – до спинномозкових 

корінців, які містять автономні 

(або ж вегетативні), сенсорні 

(тобто чуттєві: больові, 

температурні, тактильні, пропріоцептивні) та моторні (тобто рухові) 

волокна. Через різні діаметри й мієлінізованість цих волокон, при 

епідуральній анестезії нерідко спостерігається так званий 

диференційний блок (наприклад, автономний і сенсорний без 

моторного), що використовують при пологах (для знеболення переймів 

і збереження здатності тужитися) та при лікуванні больових 

синдромів. Але в хірургії для більшості операцій буває потрібним і 

Мал.91. Порівняння спінальної, каудальної 
та інтервертебральної епідуральної 

анестезії. 
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моторний блок (щоб релаксація м'язів була достатньою для роботи 

хірурга, і щоб хворий не зашкодив собі небажаними рухами). 

Тому для хірургічної епідуральної анестезії концентрація 

місцевого анестетика мусить бути вдвічі більшою, ніж для блокування 

нервів: дикаїн – 0,3% (замість 0,15% для нервів), лідокаїн і мепівакаїн 

– 2% (замість 1% для нервів), бупівакаїн [Маркаїн, Анекаїн] – 0,5%, а 

то й 0,75% (замість 0,25% для нервів), що пояснюється необхідністю 

дифузії анестетика до корінців крізь Dura mater та ще й крізь ліквор. 

Потрібний для епідуральної анестезії об'єм місцевого анестетика, 

через необхідність рівномірно заповнити епідуральний простір на 

протязі кількох сегментів, теж наближається до об'єму при блокадах 

нервів і в кілька разів перевищує об'єм для спінальної анестезії. Як 

правило, до епідурального простору вводять близько 20 мл анестетика. 

Якщо взяти до уваги значну васкуляризованість цього простору, риск 

інтоксикації місцевим анестетиком при епідуральній анестезії (на 

відміну від спінальної) є доволі високим – як при “великих” блокадах 

нервів. 

Незважаючи на значно більшу дозу місцевого анестетика, 

глибина епідуральної анестезії – значно менша, ніж спінальної. 

Нерідко зберігаються пропріоцептивні відчуття (тобто пацієнт 

відчуває, в якому положенні перебуває анестезована кінцівка) і 

тактильна чутливість (відчуття дотику) – під час операції пацієнт 

відчуває, що хірурги “щось там роблять”. Такі тактильні відчуття 

надто нервовими пацієнтами можуть сприйматися як біль, тому під час 

операції здебільшого буває потрібною седація, інколи доволі глибока, 

що є недоліком, наприклад, при кесаревім розтині, який потребує 

надійного знеболення для матері без медикаментозної депресії плода. 

Починається епідуральна анестезія значно повільніше за 

спінальну. Як і після блокування периферійних нервів (при 

периневральному введенні анестетиків), до настання повного ефекту 

минає 15-30 хвилин. Тому, особливо при застосуванні місцевих 

анестетиків із повільним початком дії (дикаїн, бупівакаїн), хірургам 

треба “митися” на операцію лише після виконання анестезії, коли вже 

настали перші прояви сенсорного блоку. Якщо операцію треба 

починати терміново, можна виконати епідуральну анестезію 

анестетиком із швидким початком дії (лідокаїн або мепівакаїн), а ще 

краще – спінальну або загальну. Як і при спінальній анестезії, при 

низькій (на рівні попереку) епідуральній анестезії блок починається 

знизу (каудально), від сакральних і люмбальних корінців 

просуваючись догори (краніально). При цьому спершу настає 

автономний блок, потім – сенсорний, найпізніше (якщо взагалі буває) 
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– моторний. Зникає низька (люмбальна або каудальна) епідуральна 

анестезія, як і спінальна, у зворотному напрямку – згори донизу, і 

першим зникає моторний блок. 

Верхня межа епідурального блоку – менш чітка, ніж межа 

спінального блоку. Між зонами норместезії та повної анестезії завжди 

є зона гіпестезії (часткового знечулення). При спінальному ж блоці 

можлива повна анестезія на рівнях Т10 і нижче, а на рівні Т9 – повне 

збереження відчуттів. На відміну від спінальної, при епідуральній 

анестезії рівень автономного блоку може бути не вищим, а нижчим за 

за верхню межу знеболення шкіри. 

Важливою перевагою епідуральної анестезії, що сприяла її 

багаторічній популярності, є можливість досить легкої катетеризації 

епідурального простору. Це робить її більш гнучкою й керованою, а 

сучасні набори з одноразовими катетерами й бактеріальними 

фільтрами дозволяють використовувати її протягом кількох днів із 

досить високим рівнем безпеки. Утім, і без катетеризації епідуральна 

анестезія завжди широко застосовувалась, бо вона є досить 

ефективною й безпечною. 

 

ІСТОРІЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
Метод эпидуральной инъекции введен Кателеном и Сикаром, чтобы получить 

обезболивание при целом ряде заболеваний терапевтического характера… а также 

характера хирургического… диагностические и терапевтические показания 
 к этому методу все увеличиваются. 

Ж.Мезонне, 1934; с.173 

Каудальна епідуральна анестезія була запроваджена на 

двадцять років раніше інтервертебральної, тому термін “епідуральна 

анестезія” попервах стосувався лише доступу крізь крижовий отвір 

(лат.: Hiatus sacralis). Інколи каудальну анестезію звали сакральною. 

Французькі лікарі Фернáн Кателéн (Fernand Cathelin, 1873–

1945) і Жан Сікáр (J.-A. Sicard, 1872–1929) у 1901 році почали вводити 

крізь крижовий отвір кокаїн до епідурального простору, сподіваючись 

отримати менш ризиковану й таку ж ефективну анестезію, як 

спінальна. Більшої безпечності вони начебто досягли (із невеликими 

дозами), але ефективність для операцій була недостатньою. Тому вони 

рекомендували цей метод переважно для лікування урологічних 

захворювань, особливо – при порушеннях функцій сечового міхура 

(нетриманні сечі та енурезі). Ще Кателен довів, що рідина, введена 

крізь крижовий отвір, піднімається по епідуральному простору на 

висоту, пропорційну об'єму та швидкості введення. 

Хоча уролог Кателен, через можливу інтоксикацію, вважав 

вагітність протипоказанням для каудальної епідуральної анестезії, її 
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(але зі значно менш токсичним новокаїном) у 1909 році почав 

застосовувати німецький акушер-гінеколог В.Штéкель (W.Stoeckel) для 

знеболювання пологів. Полегшення болю тривало 1 – 1½ години, але 

при цьому слабшали потуги. 

Зате моторний блок не був недоліком для хірургії. 

Першовідкривач паравертебральної анестезії німецький хірург Артур 

Левен (Arthur Läwen, 1876–1958) з 1910 року, використавши досвід 

Штекеля, досягав прийнятної хірургічної анестезії при операціях 

поблизу промежини після каудального введення 20-25 мл 1,5% – 2% 

новокаїну з доданим (для прискорення ефекту) бікарбонатом натрію. 

Анестезія починалася за 20 хвилин і тривала 1½ – 2 години. Але у 15% 

пацієнтів вона була невдалою. 

У 1921 році вийшла стаття іспанського військового хірурга 

Фідéля Пажé (Fidel Pagés Miravé) “Anestesia metamérica”, де вперше 

сповіщалося про проведення у кількох пацієнтів інтервертебральної 

(міжхребцевої) епідуральної анестезії. На жаль, ту статтю мало хто 

помітив, і метод не набув поширення. Лише в 1930-х роках він був 

спопуляризований італійським хірургом А.М.Дольйóтті (Achille Mario 

Dogliotti, 1897–1966), який назвав його “перидуральною сегментарною 

анестезією”. Така анестезія виявилася значно простішою за 

паравертебральну (бо потребувала лише одного уколу голки) і 

ефективнішою за каудальну (бо навіть із новокаїном бувала доволі 

вдалою й достатньою для багатьох операцій – не лише на промежині).  

І ще довго інтервертебральна епідуральна анестезія звалася 

перидуральною, на відміну від епідуральної анестезії, яку робили 

крізь крижовий отвір. Але зараз, оскільки в обох випадках анестетик 

уводять до епідурального простору, термін “епідуральна анестезія” 

стосується обох доступів. Кажучи просто: “Епідуральна анестезія”, – 

мають на увазі міжхребцевий доступ – найпоширеніший.  

У США в 1942 році для тривалішої каудальної анестезії під 

час пологів почали вводити крізь товсту голку тоненький катетер, а з 

1949 року, за допомогою голки, запропонованої Едвардом Туохі 

(E.B.Tuohy, 1908–1959) у 1944 році для субарахноїдальної 

катетеризації, такі катетери стали вводити й при інтервертебральній 

епідуральній анестезії. 

Запроваджені в подальшому нові амідні анестетики ще 

більше сприяли поширенню епідуральної анестезії, як без катетера 

(бупівакаїн забезпечує кількагодинну операційну аналгезію), так і з 

різними моделями одноразових катетерів. Бактеріальні фільтри, 

зараз доступні й для нас, зробили багатоденне використання цих 

катетерів ще безпечнішим. 
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З 1980-х років, після виявлення опіоїдних рецепторів у задніх 

рогах спинного мозку, до епідурального простору стали вводити 

наркотичні анальгетики. А на рубежі 1980-х і 1990-х років із метою 

аналгезії тим же шляхом стали застосовувати клонідин (клофелін), 

механізм дії якого пояснюється наявністю в задніх рогах спинного 

мозку α2-адренорецепторів. 

Пітер Браунрідж [P.Brownridge, 1981] вперше використав 

комбіновану спінально-епідуральну анестезію, яка в 1990-х роках, у 

вигляді методики “голка-крізь-голку”, набула такого поширення, що 

ряд фірм випускає спеціальні набори для неї. 

 

Епідуральна анестезія в СРСР 
В Советском Союзе перидуральная анестезия была впервые 

 применена урологом профессором Б.Н.Хольцовым в 1933 г. 

И.П.Изотов, 1953; с.5 

У Радянському Союзі, як за три десятиріччя до того – у 

Франції, епідуральна анестезія була високо поцінована саме 

урологами, чиї пацієнти, за виразом С.С.Юдіна – “дідусі-простатики”, 

погано зносили наркоз, особливо тогочасний. Після створення в СРСР 

нової спеціальності – анестезіології-реаніматології, її представники 

швидко опанували не лише загальну, а й епідуральну анестезію, яка в 

деяких лікарнях стала універсальним методом для всіх операцій “від 

холецистектомії й нижче”. 

Фірмові набори були недоступні для більшості радянських 

лікарів, які були змушені майструвати саморобні голки й катетери. 

Застосовувалися дешеві й доступні місцеві анестетики вітчизняного 

виробництва – дикаїн і тримекаїн – слабенький аналог лідокаїну, який 

ми мали лише в обмеженій кількості. 

 

Епідуральна анестезія в Україні 
Перидуральная анестезия была предметом обсуждения на  

І Украинском съезде урологов в 1938 г. по докладу проф. А.Я.Дамского. 

И.П.Изотов, 1953; с.8 
Українські лікарі в усі часи були аж ніяк не найгіршими в 

СРСР. Саме в Україні були написані монографії, присвячені, між 

іншим, епідуральній анестезії взагалі [А.Ю.Пащук, 1987] і в урології 

[В.В.Суслов, 1981].  

У сучасній Україні вже нема ніяких проблем із вітчизняним 

лідокаїном, широко застосовується й найпоширеніший на Заході 

бупівакаїн, поки що – лише імпортний (Анекаїн, Маркаїн). У всіх 

великих містах можна придбати фірмові епідуральні набори з голками, 

катетерами й бактеріальними фільтрами. До всього цього потрібні 

лише сучасні знання й практичні навички. 
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ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ 
 

ПОРІВНЯНО ІЗ ЗАГАЛЬНОЮ АНЕСТЕЗІЄЮ: 
ПЕРЕВАГИ: 

Лише епідуральна анестезія може забезпечити аналгезію без утрати притомності, 

 з мінімальним моторним блоком, даючи можливість пацієнтам допомагати 
 проведенню операції, через що вона є ідеальним засобом аналгезії при пологах. 

B.B.Gutshe, 2000 

11. Значно дешевша. 

12. Не надто висока епідуральна анестезія менше впливає на 

дихання, тому вона підходить для пацієнтів з астмою, 

бронхітом або емфіземою легень. 

13. Збережене самостійне дихання, навіть при глибокій седації, є 

одним із найкращих моніторів, бо дозволяє оцінювати 

прохідність дихальних шляхів, газообмін, глибину анестезії та 

церебральний кровообіг. 

14. Достатні аналгезія й міорелаксація, навіть при комбінації із 

загальною інтубаційною анестезією (наприклад, у торакальній 

хірургії), дозволяють обійтися мінімальними кількостями 

загальних анестетиків. 

15. Вона годиться для пацієнта з повним шлунком (без надто 

глибокої седації). 

16. Вона годиться при протипоказаннях до вживання релаксантів 

(наприклад, при міастенії). 

17. Окрім достатніх аналгезії та релаксації, епідуральна анестезія 

спричиняє ще й скорочення кишок, що значно полегшує роботу 

хірурга (у черевній порожнині). 

18. Епідуральна анестезія може застосовуватись для штучної 

артеріальної гіпотензії при кривавих операціях. 

19. Доведено, що при радикальних операціях на тазових кістках, 

при протезуванні кульшового суглоба, при простатектомії та 

кесаревім розтині крововтрата буває меншою, бо епідуральна 

анестезія зменшує не лише артеріальний, а ще й венозний тиск. 

20. Вона стимулює кишкову перистальтику, що особливо корисно 

при кишковій непрохідності та при пластиці гігантських гриж 

передньої черевної стінки.  

21. Загоєння кишкових анастомозів буває кращим. 

22. При післяопераційному епідуральному знеболюванні раніше 

відновлюється перистальтика, рідше трапляються легеневі 

ускладнення, тромбоз глибоких вен і тромбоемболія легеневої 

артерії, кращим буває кровообіг крізь судинні анастомози та 

приживлення реплантованих тканин. 
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НЕДОЛІКИ: 

1. Складніша технічно (потребує навичок). 

2. Має специфічні протипоказання й ускладнення. 

3. Не всі пацієнти погоджуються на неї. 
 

ПОРІВНЯНО ЗІ СПІНАЛЬНОЮ АНЕСТЕЗІЄЮ: 
На відміну від спінальної, епідуральна анестезія є важчою для виконання, 

 але вона уможливлює більші обсяг, глибину та тривалість знечулення. 

M.F.Mulroy, 1996; p.97 

ПЕРЕВАГИ: 

1. Можна обійтися будь-яким операційним столом (без положень 

Фовлера й Тренделенбурга). 

2. Можлива сегментарна анестезія (наприклад, лише нижньо-

грудних, без поперекових, сегментів). 

3. Не буває головного болю (якщо ненароком не проколоти Dura 

mater). 

4. Гіпотензія розвивається повільніше (більше часу для 

запобігання й корекції). 

5. Пацієнти менше її бояться. 

6. Через менший моторний блок інколи вдається застосовувати її 

при дихальній недостатності. 

7. До епідурального простору досить легко проводиться катетер, 

що робить епідуральну анестезію більш гнучкою: 

a) можна міняти глибину анестезії, 

b) при потребі можна її підсилювати, вводячи додаткову дозу 

місцевого анестетика, інколи – більшої концентрації, 

c) її зручно застосовувати для післяопераційного знеболення 

протягом кількох днів (раніше – одного-двох, тепер – довше). 
 

НЕДОЛІКИ: 

1. Складніша технічно (навчитися епідуральній пункції важче, 

ніж субарахноїдальній). 

2. Виконується дещо довше. 

3. Ефект настає значно повільніше (що важливо при невідкладних 

операціях). 

4. Той самий рівень анестезії потребує у 5-10 разів більшої дози. 

5. Дещо дорожча, а при застосуванні одноразових епідуральних 

катетерів і бактеріальних фільтрів – значно дорожча. 

6. Через значну васкуляризованість епідурального простору й 

більший об'єм анестетика, можливий загально-токсичний ефект 

(друге місце, після міжреберних блокад, за рівнем місцевого 

анестетика в крові). 
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7. При непоміченому проколі Dura mater можливий тотальний 

спінальний блок, що потребуватиме дихальної (ШВЛ) та 

циркуляторної (симпатоміметиками) підтримки. 

8. Жорсткіші вимоги до асептики. 

9. Менш чітка й керована верхня межа блоку. 

10. Менш передбачувана й надійна (без катетера) глибина блоку. 
 

ПОРІВНЯНО З БЛОКАМИ НЕРВІВ: 
ПЕРЕВАГИ: 

1. Легша технічно. 

2. Можливі будь-які операції на нижній кінцівці й тазовому поясі 

після анестезії з одного уколу. 

3. Не потрібні ані мовний контакт (можна виконувати під 

седацією й навіть під наркозом), ані електростимулятор. 
 

НЕДОЛІКИ: 

1. Значно частіше трапляється артеріальна гіпотензія. 

2. Можливі порушення дихання при високому блоці. 

3. Потрібні крапельниця й симпатоміметики. 

4. Вищі вимоги до асептики. 

 

ПОКАЗАННЯ Й ПРОТИПОКАЗАННЯ 
 

ПОКАЗАННЯ: 
Епідуральна анестезія в хірургії, акушерстві та в полегшенні гострого болю 

 є зараз одним із найбільш уживаних методів регіональної аналгезії 

 й викликає інтерес у всьому світі. 

J. Alfred Lee, 1985 

ХІРУРГІЯ: 

1. Черевна хірургія, особливо нижче пупка (апендектомія, грижі, 

акушерсько-гінекологічні операції, операції на сечовому міхурі, 

простаті, на прямій і сигмовидній кишках, навіть 

геміколектомія). 

2. Операції на верхньому поверсі черевної порожнини теж можна 

виконувати під епідуральною анестезією, але при 

холецистектомії можливі гикавка та неприємні відчуття через 

відсутність блоку діафрагмального нерва [лат.: Nervus 

phrenicus], а при резекції шлунка ще більш неприємні відчуття 

проводяться блукаючим нервом [лат.: Nervus vagus], через що 

доводиться додавати загальну анестезію. 

3. При операціях на промежині, особливо проктологічних, 

епідуральна анестезія забезпечує чудове знеболення (недосяжне 
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при не дуже глибокій загальній анестезії), релаксацію анального 

сфінктера та зменшення крововтрати. 

4. Практично всі урологічні операції, у тому числі – на нирках 

(хоч треба пам'ятати про можливість ненавмисного розкриття 

хірургом плевральної порожнини). Саме ефективність у літніх 

урологічних пацієнтів, які погано зносять наркоз, дозволила 

епідуральній анестезії пережити всі хвилі моди. 

5. Операції на нижніх кінцівках, як ортопедичні, так і судинні. 
 

АКУШЕРСТВО: 

6. Знеболення пологів per vias naturales (природними шляхами) 

протягом десятиріч здійснювалося за допомогою епідуральної 

анестезії, яка довго була монополістом у цій галузі. 

7. При кесаревім розтині останніми роками спінальна анестезія 

витісняє епідуральну. Але, якщо потреба в цій операції виникла 

під час знеболювання пологів “слабким” розчином місцевого 

анестетика крізь епідуральний катетер, найдоцільнішим буде 

введення перед операцією “міцного” розчину місцевого 

анестетика до цього ж катетера, який потім буде 

використовуватись для післяопераційної аналгезії. 
 

ТАМУВАННЯ ГОСТРОГО ТА ХРОНІЧНОГО БОЛЮ: 

8. Післяопераційний біль. 

9. Біль після травми. 

10. Деякі люмбалгії (що раніше звалися попереково-крижовим 

радикулітом). 

11. Інші хронічні больові синдроми (фантомний біль, тощо). 

12. Болі в онкологічних пацієнтів. 

 

ПРОТИПОКАЗАННЯ 
It is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious.  

Murphy’s Eleventh Law 
Нічого не можна зробити дурнестійким, бо дурні – такі винахідливі! 

Одинадцятий закон Мерфі 

Нема надійнішого способу зашкодити пацієнтові, та й своїй 

репутації, ніж застосування протипоказаного методу. 

 

АБСОЛЮТНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ: 

1.  Недосвідченість в епідуральній анестезії – її не можна 

опановувати без нагляду знавця. 

2.  Категорична відмова хворого або його психологічна чи 

психіатрична неповноцінність – можливі скарги та судові позови. 
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3.  Інфекція в місці пункції (навіть папула!) – щоб не занести ту 

інфекцію до епідурального простору (гнійний епідурит дуже важко, 

майже неможливо, вилікувати!). 

4.  Хвороба шкіри (наприклад, псоріаз), що не дозволяє обробити 

антисептиком місце пункції. 

5.  Септицемія або бактеремія – після пункції можливий 

гематогенний епідурит (епідуральний абсцес). 

6.  Шок або тяжка не коригована гіповолемія – розширення судин 

після епідуральної анестезії може зірвати компенсацію. 

7.  Хвороби спинного мозку (аміотрофічний латеральний склероз, 

розсіяний склероз) або системні хвороби, які можуть мати 

неврологічні наслідки (перніціозна анемія, нейросифіліс, порфірія), 

хоча й нема жодних доказів, що епідуральна анестезія може 

погіршити перебіг цих хвороб. 

8.  Значні гемостатичні порушення або лікування гепаринами 

низької молекулярної маси (еноксапарин [Клексан], надропарин 

[Фраксипарин], дальтепарин [Фрагмін]) – можлива епідуральна 

гематома з компресією спинного мозку. Епідуральна пункція, 

катетеризація, усунення або інша маніпуляція з катетером не 

рекомендована раніше ніж через 12 годин після останньої дози цих 

ліків, а наступну дозу не слід уводити раніше 2 годин після 

“чистої” (без крові) катетеризації [E.Vandermeulen et al., 1994]. 
 

ВІДНОСНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ: 

1.  Операції вище пупка – високий епідуральний блок більше 

порушує дихання та кровообіг. 

2.  Значні деформації хребта – важче виконувати епідуральну 

пункцію, особливо при малому досвіді. 

3.  Діти або дуже нервові пацієнти – вони потребують такої значної 

седації, що це вже буде внутрішньовенний наркоз. 

4.  Хронічні тяжкі болі у спині – щоб Вас потім у них не звинуватили. 

5.  Незначні порушення гемостазу, в тому числі – лікування простим 

гепарином перед самою операцією. 

6.  Гіпертрофія простати у пацієнтів, оперованих НЕ на ній – інколи 

після епідуральної анестезії (особливо – із додаванням морфіну) 

буває затримка сечі, а катетер важко проводити крізь 

гіпертрофовану простату. 
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АНАТОМІЯ 
ЕПІДУРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

Она состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ листковъ: 
одного тонкаго періостальнаго листка, выстилающаго 

позвоночный каналъ (lamina externa), и изъ dura spinalis 

въ узкомъ смыслѣ слова, lamina interna, прочной 
фиброзной, блестящей, какъ сухожиліе, перепонки. 

Между обоими листками помѣщается рыхлая 

соединительная ткань, жировая ткань, большое 

венозное сплетеніе позвоночнаго канала, а также 

очень развитая система полостей, проникающая во 

всѣ указанныя части, а именно, эпидуральное 
(интердуральное) лимфатическое пространство, 
cavum epidurale. 

А.Рауберъ: Руководство анатоміи человѣка.  
СПб: К.Л.Риккеръ, 1911. Томъ 5, с.30. 

Крізь усі хребці (окрім куприка [лат., англ.: Coccyx; рос.: 

Копчик]), від першого шийного (С1) до останнього крижового (S5), 

проходить хребцевий канал [лат.: Canalis vertebralis]. У крижі [лат., 

англ.: Sacrum; рос.: Крестец], де хребці зрощені, цей канал зветься 

крижовим каналом [лат.: Canalis sacralis; рос.: Крестцовый канал], 

на каудальному кінці якого є отвір крижа [лат.: Hiatus sacralis]. Крізь 

цей отвір уводять голку при каудальній анестезії.  

Крізь увесь хребцевий канал, у тому числі – крізь початок 

крижового, проходить так званий дуральний мішок, або ж дуральна 

сумка [англ.: Dural sac], утворений твердою оболонкою [лат.: Dura 

mater], яка в старих підручниках зветься ще внутрішнім листком 

твердої мозкової оболонки спинного мозку (див. епіграф).  

Угорі (краніально) дуральний мішок щільно прирощений до 

країв великого потиличного отвору [лат.: Foramen occipitale magnum] – 

тому епідуральний простір, на відміну від субарахноїдального 

простору спинного мозку, не сполучається з інтракраніальними 

порожнинами. Через це при тотальній епідуральній анестезії, хоч 

рівень блоку сягає підборіддя і “вимикаються” всі дихальні м'язи (із 

діафрагмою включно), притомність зберігається, бо анестетик не 

потрапляє до головного мозку. 

Унизу (каудально) дуральний мішок закінчується в 

крижовому каналі, у дорослих – приблизно на рівні S2, а у маленьких 

дітей – ще нижче, на рівні S3. При каудальній анестезії ніколи не 

вводять голку вище цього рівня, а краще – не доходити й до нього, бо в 

деяких людей дуральний мішок сягає нижчих рівнів. 

Спинний мозок [лат.: Medulla spinalis; англ.: Spinal cord] 

закінчується ще вище: у новонароджених він сягає лише тіла хребця 
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L3, а після першого року позаутробного життя – нижнього краю тіла 

хребця L1. Нижче (каудальніше) він переходить у короткий і вузький 

Conus medullaris, а потім – у кінський хвіст [лат.: Cauda equina] – 

люмбальні (поперекові) та сакральні (крижові) корінці, що вільно 

“плавають” у лікворі, починаючись у спинному мозкові та виходячи з 

хребцевого каналу крізь міжхребцеві отвори поперекового й 

крижового відділів (Малюнок 92).  

 

 

Якщо навіть ненароком 

проколоти епідуральною голкою 

дуральний мішок, травмувати цією 

голкою кінський хвіст так само важко, 

як улучити голкою в нитки, що вільно 

плавають у воді. Ось чому початківці 

мусять виконувати інтервертебральну 

епідуральну анестезію лише в 

поперековому відділі: дітям – лише 

нижче хребця L3, а дорослим – нижче 

хребця L1 (Малюнок 93).  

Внутрішній листок Dura 

mater, на відміну від інших тканин, 

Мал.92. Конус спинного мозку, кінський хвіст і тверда оболонка спинного мозку. 

Мал.93. Уміст хребцевого каналу 

на рівнях тіл хребців T12, L1, L2. 
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більше схожий на цупкий папір, ніж на гуму, – дірка в ньому не 

закривається, а зяє. Тому, якщо його проколоти доволі товстою голкою 

для епідуральної анестезії, – головний біль внаслідок витікання 

ліквору буде майже неминучим (принаймні, у молодих пацієнтів). 

Його товщина у дорослих – від 0,5 до майже 2 міліметрів (Малюнки 
92, 93 й 94). 

Стінки хребцевого каналу (тіла й дужки хребців, а також 

зв'язки між ними) зсередини вистелені тонким зовнішнім листком 

твердої мозкової оболонки, зрощеним із вищезгаданими зв'язками або 

окістям хребців. Його описували в старих підручниках анатомії (див. 

епіграф і Малюнок 94). Цей листок не настільки товстий, щоб відчути 

його прокол голкою, але достатньо щільний, щоб не випустити 

місцевий анестетик назовні (можлива лише дифузія, як крізь цей 

тонкий листок, так і крізь внутрішній товстий). Утім, у крижовому 

відділі місцевий анестетик вільно витікає крізь крижові отвори. Чи 

витікає він крізь міжхребцеві отвори на грудному й поперековому 

рівнях – щодо цього авторитети досі сперечаються. 

 

 

 

Мал.94. Поперечний розріз грудного хребця, на якому видно внутрішній (int.) і 

зовнішній (ext.) листки твердої мозкової оболонки (Dura mater). 
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Кожен корінець, що вийшов із дурального мішка, буває 

вкритий “рукавом” внутрішнього листка Dura mater (Малюнок 94). 

Пройшовши крізь її зовнішній листок, цей корінець укривається ще й 

“рукавом” зовнішнього листка (як наша рука буває вкрита рукавом 

сорочки, та ще й светра). Після виходу поза міжхребцевий отвір ці 

листки (“рукави”) перетворюються в епіневрій периферичних нервів (а 

Pia mater, відповідно, – у периневрій).  

Епідуральний простір [лат.: Spatium epidurale, англ.: Epidural 

space] розміщений між двома 

листками твердої оболонки 

спинного мозку (Малюнки 94 
та 95). Його можна порівняти 

з простором між сорочкою 

(аналогом внутрішнього 

листка) і светром (аналогом 

зовнішнього листка). Або з 

простором між подвійними 

стінками скляної колби 

термоса. Подібно до стінок 

термоса, ці два листки міцно 

спаяні вгорі – на рівні 

Foramen occipitale magnum. 

Тому епідуральний простір 

спинного мозку, на відміну від 

субарахноїдального простору, 

ніяк не сполучається з 

порожнинами черепа.  

У каудальному ж 

напрямі епідуральний простір 

сягає основи куприка (сакро-

кокцигеальної, тобто 

крижово-куприкової, 

мембрани), а дуральний 

мішок у дорослих – лише 

рівня S2 (Малюнок 95). Тому 

нижче (каудальніше) рівня S2 

об'єм епідурального простору 

доволі великий, і каудальна 

анестезія потребує досить великого об'єму місцевого анестетика. А в 

шийному, грудному й поперековому відділах відстань між двома 

листками Dura mater є значно меншою (як і в бічних стінках колби 

Мал.95. Нижня межа епідурального (біля 
Hiatus sacralis) і субарахноїдального (S2) 

просторів, а також спинного мозку у 
дорослих (під L1) і новонароджених (під L3). 

Зверніть увагу на пилкоподібність заднього 

контуру епідурального простору. 
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термоса), тому на цих рівнях меншим об'ємом місцевого анестетика 

блокується більше корінців спинного мозку. 

Між стінками колби термоса тиск буває значно нижчим від 

атмосферного, бо з цього простору викачують повітря. Подібним 

чином, в епідуральному просторі, принаймні в грудному його відділі, 

можливий негативний тиск (по відношенню до атмосферного), від –1 

до –9 см вод.ст. Це пояснюють близькістю епідурального простору, в 

грудному його відділі, до плеврального простору (де тиск становить 

щось від –5 до –10 см вод.ст.). 

Задня стінка епідурального простору на сагітальному зрізі 

нагадує пилку: у кожному міжхребцевому проміжку цей простір 

глибший біля нижче розташованого хребця (Малюнок 95). Отже, тут 

пункція буде безпечнішою. 

Як показано на Малюнку 94, зсередини до внутрішнього 

листка Dura mater тісно прилягає (але не прирощена) павутинна 

оболонка [лат.: Arachnoidea]. Оскільки заповнений ліквором 

субарахноїдальний (підпавутинний) простір [лат.: Spatium 

subarachnoidale] спинного мозку вільно 

сполучається з однойменним простором 

головного мозку, при непоміченому 

проколі Dura mater під час епідуральної 

анестезії, уведений субарахноїдально 

місцевий анестетик може потрапити до 

головного мозку і спричинити не лише 

зупинку дихання, а й непритомність. 

Субдуральний простір теж 

існує, але лише як потенційний. Якщо 

отвір кінчика голки опиниться між 

твердою й павутинною оболонками, 

введений між ними місцевий анестетик, 

розшаровуючи ці дві оболонки, утворить реальний субдуральний 

простір (Малюнок 96). Тоді можлива нерівномірна, так звана 

“мозаїчна”, анестезія.  

 

Незважаючи на нульовий або від'ємний тиск, епідуральний 

простір – не пустий. Він виповнений жировою сполучною тканиною, 

корінцями спинного мозку і чисельними епідуральними венами, що 

утворюють епідуральне (або ж внутрішнє хребцеве) венозне 

сплетення. Ці вени не мають клапанів і анастомозують каудально – із 

тазовими, а краніально – з інтракраніальними венами. Тому місцевий 

анестетик або повітря, введені до цих вен, можуть піднятися прямо до 

Мал.96. Відшарування павутинної 
оболонки від твердої оболонки, із 

потраплянням місцевого анестетика 

до субдурального (1) і 

епідурального (2) просторів. 
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головного мозку. Через відсутність клапанів, ці вени розширюються 

при кашлі або натужуванні пацієнта (під час підвищення 

інтраторакального або інтраабдомінального тиску), що дуже не бажано 

під час пункції епідурального простору (бо підвищується риск 

травмування цих вен).  

Менше всього цих вен на рівні 

міжхребцевих проміжків – по 

серединній лінії. Щоб зменшити риск 

потрапляння голки до цих судин, при 

будь-якому доступі – хоч серединному, 

хоч білясерединному – бажано, щоб 

голка входила до епідурального 

простору посередині (Малюнок 97). 

Окрім того, постійне 

розширення цих вен (наприклад, у 

вагітних або при асциті) зменшує 

об'єм епідурального простору і підвищує 

рівень епідуральної анестезії після 

введення стандартного об'єму місцевого анестетика.  

У геріатричних пацієнтів той самий 

об'єм місцевого анестетика також дає вищий 

блок, ніж у молодих. Раніше це пояснювали 

вільним виходом анестетика крізь міжхребцеві 

отвори в молодих пацієнтів. Прибічники думки, 

що ці отвори закриті зовнішнім листком Dura 

mater, пояснюють це легшою дифузією крізь 

нього у молодих людей. 

Епідуральний жир, окрім венозного 

сплетення, містить на диво багато капілярів. 

Можливо, цим пояснюється високий риск 

інтоксикації від уведення завеликих доз 

місцевих анестетиків та інших ліків до 

епідурального простору. 

Середня відстань від шкіри до 

епідурального простору в поперековому відділі 

(при серединному доступі, коли голка йде 

найкоротшим шляхом) у 80% дорослих 

становить 4-6 см, але в огрядних пацієнтів може перевищувати 8 см, а 

в дуже худих може бути меншою 3 см.  

Мал.97. Епідуральні вени. 

Мвл.98. Відстань між 
Ligamentum flavum і 

дуральним мішком у 

грудному (угорі) та 
поперековому (унизу) 

відділах. 
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Середня відстань між листками Dura mater позаду, тобто від 

жовтої зв'язки до дурального мішка, у дорослих становить 5-6 мм у 

поперековому відділі, 3-5 мм – у середньо-грудному (Малюнок 98), на 

рівні між Т1 і Т2 – 3-4 мм, на рівні між С3 і С6 – 2 мм. Ця відстань має 

місце по середній лінії міжхребцевих проміжків (саме тут вона є 

найбільшою). Тому, а також через те, що саме по серединній лінії між 

хребцями менш густими бувають епідуральні вени, навіть при 

парамедіанному доступі бажано входити голкою до епідурального 

простору саме посередині. 

На верхньо-шийному рівні С1-С2 обидва листки твердої 

оболонки спинного мозку здебільшого бувають зрощеними, тобто 

епідурального простору тут може зовсім не бути. 

Бокові стінки хребцевого каналу, утворені ніжками 

хребцевих дужок [лат.: Pediculi arcus vertebrae], дуже рідко 

травмуються голкою під час епідуральної пункції, бо вони захищені 

суглобовими відростками 

хребців (Малюнок 99). 

Задня стінка хребцевого 

каналу утворена пластинками 

хребцевих дужок [лат.: Laminae 

arcus vertebrae] і, між ними, – 

жовтими зв’язками [лат.: 

Ligamenta flava]. Жовтими їх 

роблять численні еластинові 

волокна, які надають цим 

зв’язкам особливої міцності й 

пружності. Тому доволі товсті 

голки, вживані для епідуральної 

анестезії, при проходженні крізь 

Ligamentum flavum дають спершу “пружинний” опір, а потім – чітке 

відчуття провалу (“аж лускає”) – найнадійнішу ознаку потрапляння до 

епідурального простору. 

Позаду від кожної хребцевої дужки виступає остистий 

відросток [лат.: Processus spinosus]. У поперековому й шийному 

відділах ці відростки йдуть майже горизонтально. Тому при 

серединному доступі на поперековому рівні голку вводять 

перпендикулярно до шкіри або спрямовують кінчик трошки 

краніально – десь 80º до шкіри. У грудному відділі ці відростки 

черепицеподібно заходять один за одного, тому тут голку 

спрямовують краніально під кутом приблизно 45º до шкіри. Інколи 

Мал.99. Будова поперекового хребця. 
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навіть так не можна пройти до міжхребцевого проміжку, тому 

доводиться йти парамедіанним (білясерединним) доступом. 

 

 
 

 

Понад кінцями цих відростків проходить надостиста зв’язка 

[лат.: Ligamentum supraspinale]. За щільністю мало поступаючись 

жовтій зв’язці, вона становить першу (після шкіри) міцну перепону 

проходженню голки при серединному доступі, “загнати” до неї 

місцевий анестетик майже неможливо (Малюнок 100). У літніх і 

важко працюючих (фізично) людей надостиста зв’язка може бути 

осифікованою (закостенілою), тоді серединний доступ буде 

неможливим. 

Далі голка йтиме крізь міжостисту зв’язку [лат.: Ligamentum 

interspinale], дещо м’якшу за надостисту. У породілей до неї можна 

ввести місцевий анестетик. Чим ближче підходить голка до жовтої 

зв’язки, тим щільнішою стає міжостиста. Тоді місцевий анестетик 

уводити не можна, щоб, “провалившись” до епідурального або 

субарахноїдального простору, не ввести завелику дозу (Малюнок 
100). 

Якщо досить товста голка пройде наскрізь дуральний мішок і 

упреться в міжхребцевий диск, вона може пробити фіброзне кільце 

[лат.: Annulus fibrosus] цього диска й увійти до пульпозного ядра [лат.: 

Nucleus pulposus] диска (Малюнок 100). 

 

Мал.100. Зв'язки, які може зустріти епідуральна голка при серединному доступі. 
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ФІЗІОЛОГІЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
If you perceive that there are four possible ways in which a procedure can go 

wrong, and circumvent these, then a fifth way, unprepared for, will promptly develop.  

Якщо запобігти чотирьом можливим ускладненням, 

 швидко розвинеться п'яте, до якого ти не готовий.  
Шостий закон Мерфі 

Потужний метод епідуральної анестезії не може не справляти 

впливу на різні системи органів. Чим вищим буде рівень анестезії, тим 

значнішим і небезпечнішим буде цей вплив. 

 

ВПЛИВ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ 
Вплив епідуральної анестезії на серцево-судинну систему 

давно й досить детально вивчений [M.J.Cousins, P.R.Bromage, 1988]. Її 

гемодинамічні ефекти можна умовно поділити на наслідки блокади 

нервових волокон (переважно симпатичних) і на ефекти від абсорбції 

до кровообігу досить великих доз місцевих анестетиків та інших ліків, 

які можуть вводитись до епідурального простору. 

 

ЕФЕКТИ БЛОКАДИ НЕРВОВИХ ВОЛОКОН 

Спинномозкові 

сегменти Т1-L2 мають, 

окрім передніх і задніх, ще й 

бокові роги сірої речовини, 

в яких розміщені тіла 

перших нейронів 

симпатичної нервової 

системи. Аксони цих 

нейронів проходять у складі 

передніх корінців спинного 

мозку, де їх може блокувати 

епідуральна анестезія, до 

паравертебральних гангліїв 

(у супутньому стовбурі 

[лат.: Truncus sympathicus]), 

або до превертебральних 

гангліїв (у черевному та 

інших сплетеннях), або 

безпосередньо до мозкової 

речовини наднирників 

(Малюнок 101).  

Серцево-судинні ефекти стимуляції симпатичної системи – 

підвищення артеріального тиску, тахікардія та підвищення секреції 

Мал.101. Спінальні сегменти, із якими пов'язана 

симпатична іннервація різних органів. 
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адреналіну й норадреналіну в наднирниках. Відповідно, 

“фармакологічна симпатектомія” при епідуральній анестезії, залежно 

від рівня блоку, може призводити до артеріальної гіпотензії, зниження 

секреції адреналіну й норадреналіну, а при “високій” анестезії – до 

брадикардії. На відміну від спінальної, верхня межа симпатичної 

блокади може бути такою ж або дещо нижчою, ніж верхня межа 

аналгезії. 

“Низький” симпатичний блок (Т10-L2), обмежений в 

основному судинозвужуючими волокнами до нижніх кінцівок, 

розширює в них як артерії (ноги теплішають), так і вени (у них 

накопичується більше крові). Через таке накопичення, доплив крові до 

серця (“переднавантаження” [англ.: preload; рос.: преднагрузка]) і, 

відповідно, серцевий викид могли б знизитись, посилюючи 

артеріальну гіпотензію. Але рефлекторно (через барорецептори) 

підвищується активність не блокованих симпатичних 

судинозвужуючих волокон верхніх кінцівок. Унаслідок звуження 

судин верхніх кінцівок, руки холоднішають, зростають 

переднавантаження й серцевий викид. До того ж, зростає активність 

симпатичних нервів-кардіоакселераторів (прискорювачів), через що 

зростають як ЧСС, так і серцевий викид (він дорівнює добутку 

ударного об'єму й ЧСС). Таким чином, гемодинамічні зрушення при 

“низькій” епідуральній анестезії здебільшого легко компенсуються. 

Але підвищення активності блукаючого нерва [лат.: Nervus vagus], 

наприклад, при натягуванні брижі апендикса чи кишки, може зірвати 

цю компенсацію. Отже, навіть при “низькій” епідуральній анестезії 

треба постійно стежити як за пульсом, так і за артеріальним тиском і 

мати напоготові атропін і симпатоміметики. 

Блок на рівні T6-L1 спричиняє денервацію мозкової 

речовини наднирників і, відповідно, зниження рівня циркулюючих 

ендогенних катехоламінів, що сприяє ще більшому зниженню ЧСС і 

серцевого викиду. До того ж, при такому рівні блоку розширюються 

судини не лише ніг, а й кишок, що призводить до ще значнішого 

зменшення допливу крові до серця. Отже, при такому рівні 

епідуральної анестезії не вдасться обійтися без уведення 

симпатоміметиків. 

“Високий” симпатичний блок (Т1-Т4) охоплює симпатичні 

волокна, які йдуть до серця (так звані “кардіоакселератори”), і може 

супроводжуватися значним падінням ЧСС і серцевого викиду. На 

цьому ж рівні починаються судинозвужуючі симпатичні волокна, які 

йдуть до верхніх кінцівок, тому в них розширюються як артерії (руки 

теплішають), так і вени (у них накопичується більше крові). Якщо ж 
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нижчі сегменти також блоковані, компенсаторне звуження судин 

нижніх кінцівок не буде можливим. Значне зниження венозного 

допливу до серця, серцевого викиду й артеріального тиску, якщо не 

вводити симпатоміметиків, буде неминучим. Падіння артеріального 

тиску знижуватиме оксигенацію каротидних клубочків [лат.: Glomuli 

carotici], гіпоксична реакція яких сприяє підвищенню вагального 

тонусу, що  призводить до брадикардії та ще більшого зниження 

серцевого викиду. Може навіть виникнути раптова брадикардія й 

вагусна зупинка серця (Малюнок 102).  

 

 
 

 

 

ЕФЕКТИ АБСОРБОВАНИХ МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

Якщо введена до епідурального простору звичайна доза 

лідокаїну не потрапляє одразу внутрішньосудинно, а лише повільно 

абсорбується, то його концентрація в крові – 3-5 мкг/мл – приблизно 

дорівнює терапевтичній концентрації при в/в краплинному введенні з 

лікувальною метою і лише сприяє стабільності міокарда у серцевих 

хворих. Після епідурального введення бупівакаїну або етидокаїну, їх 

концентрації у крові теж не спричиняють ніяких негативних ефектів.  

Але при швидкому в/в введенні лідокаїну або бупівакаїну, 

внаслідок потрапляння кінчика голки до епідуральних вен, 

Мал.102. Симпатична іннервація серця (Т1-Т4) і периферичних судин: артерій, 

артеріол, венул і вен (Т1-L2). 
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зменшується скоротливість міокарда, а бупівакаїн спричиняє 

специфічний кардіотоксичний ефект, що полягає в тривалому 

зниженні не лише скоротливості, а й провідної системи серця, із 

тяжкою й стійкою брадикардією, а потім – шлуночковими аритміями й 

навіть фібриляцією шлуночків. Реанімації такі бупівакаїнові аритмії 

піддаються дуже важко. 

 

ЕФЕКТИ АБСОРБОВАНОГО АДРЕНАЛІНУ 

Абсорбція до кровообігу низькоконцентрованого (1:200.000, 

тобто 0,1 мг на 20 мл) адреналіну з епідурального простору не 

спричиняє α1-ефектів (звуження периферичних судин), хоч може 

спричинити помірні β-ефекти (збільшення ЧСС і серцевого викиду, 

помірне зниження периферичного опору й артеріального тиску), 

останні прояви пояснюють як безпосередніми β-ефектами самого 

адреналіну, так і глибшою блокадою симпатичних волокон місцевими 

анестетиками з домішкою адреналіну. 

 

ЕФЕКТИ АБСОРБОВАНИХ АЛЬФА2-АДРЕНОМІМЕТИКІВ 

Інколи для підсилення епідуральної аналгезії до місцевих 

анестетиків додають α2-адреноміметик клонідин (клофелін) у доволі 

високих дозах. Він добре абсорбується до кровообігу, спричиняючи 

притаманну йому артеріальну гіпотензію, брадикардію та деяку 

седацію. 

 

ЕПІДУРАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ Й ГІПОВОЛЕМІЯ 

Основний компенсаторний механізм при гіповолемії – 

звуження периферичних судин – усувається епідуральною анестезією, 

яка може зірвати компенсацію. У гіповолемічних пацієнтів вазо-

вагальні атаки (брадикардія й глибока гіпотензія) трапляються 

частіше. Через це гіповолемія вважається відносним протипоказанням 

до епідуральної анестезії, якщо попередньо не проведене заміщення 

крововтрати або втрати рідин (при кишковій непрохідності). 

 

 

 

ВПЛИВ НА ДИХАЛЬНУ СИСТЕМУ 
Вплив епідуральної анестезії на систему дихання теж можна 

умовно поділити на наслідки блокади нервових волокон (моторних) і 

на ефекти від абсорбції до кровообігу досить великих доз опіоїдів, які 

можуть вводитись до епідурального простору. 
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ЕФЕКТИ БЛОКАДИ НЕРВОВИХ ВОЛОКОН 

Епідуральна анестезія місцевими анестетиками високої 

концентрації (інтраопераційна) спричиняє блок моторних волокон, які 

іннервують різні м’язи, у тому числі – дихальні. Якщо цей блок 

охоплює лише поперекові (L1-L5) і крижові (S1-S5) сегменти, дихання 

не порушується.  

При блокуванні грудних сегментів, які іннервують черевні й 

міжреберні м’язи, спокійне (не форсоване) дихання не порушується, бо 

в лежачої навзнак (догори обличчям) людини при спокійному диханні 

активним буває лише вдих (коли діафрагма напружується), а видих – 

пасивний (коли діафрагма розслаблюється). Але резервний об’єм 

видиху, внаслідок “вимикання” черевних і міжреберних м’язів, 

меншає: при рівні моторного блоку до Т9 – на 15%, до Т5 – на 40%, до 

Т1 – на 100%. Це проявляється спершу – постійним сухим кашлем (бо 

хворий не може ефективно відкашлятись), потім – зникненням голосу 

(розмовляє пошепки, бо не може достатньо видихнути, щоб говорити 

вголос).  

Якщо ж моторний блок охопить і шийні сегменти (С3-С5), із 

яких походять діафрагмальні нерви [лат.: Nervi phrenici], самостійне 

дихання стане зовсім неможливим – настане апное. 

Тотальний епідуральний блок [англ.: total epidural block], що 

охоплює всі сегменти спинного мозку, характеризується анестезією до 

підборіддя (обличчя іннервується вже п'ятою парою черепно-мозкових 

нервів) і відсутністю самостійного дихання. При цьому пацієнт не 

знепритомніє, на відміну від тотального спінального блоку, при якому 

анестетик потрапляє до субарахноїдального простору головного мозку. 

Ще однією причиною апное, внаслідок блоку великої кількості 

сегментів при епідуральній анестезії, може стати ішемія дихального 

центру головного мозку при глибокій артеріальній гіпотензії. 

Для збереження здатності пацієнта дихати й кашляти, при 

позаопераційній епідуральній аналгезії (при пологах, після операцій і 

травм, тощо) застосовують розчини місцевих анестетиків у низькій 

концентрації, із метою отримати диференційний блок (сенсорний без 

моторного). Найкраще це вдається з бупівакаїном, гірше – із 

лідокаїном, зовсім не вдається – з етидокаїном. 

 

ЕФЕКТИ АБСОРБОВАНИХ ОПІОЇДІВ 

Для позаопераційної аналгезії, зовсім без моторного блоку 

(щоб пацієнт міг глибоко дихати, кашляти, рухатись), нерідко вводять 

до епідурального простору опіоїди (наркотичні анальгетики). При 

цьому слід пам'ятати про побічні ефекти від них. Ліпофільні опіоїди 
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(наприклад, фентаніл) швидко (як після в/м уведення) абсорбуються 

до кровообігу й можуть пригнічувати дихання незабаром після 

введення. Гідрофільні опіоїди (наприклад, морфін), після дифузії до 

ліквору, можуть потрапити до головного мозку й спричинити 

відстрочене апное (через багато годин), тому потрібен моніторинг 

дихання протягом доби після їх уведення. 

 

 

ВПЛИВ НА ШЛУНКОВО-КИШКОВИЙ ТРАКТ 
Епідуральна анестезія сегментів Т6-L1 блокує симпатичну 

імпульсацію до органів черевної порожнини. Домінування в них 

парасимпатичної нервової системи призводить до зменшення об'єму 

кишок, разом із гарною релаксацією м'язів черевної стінки (унаслідок 

моторного блоку) це значно полегшує роботу хірурга. 

Епідуральна анестезія позитивно впливає на шлунково-

кишковий тракт і після операції, коли його моторика буває зниженою 

протягом трьох-чотирьох діб. При післяопераційній епідуральній 

аналгезії, особливо з раннім ентеральним харчуванням, ця моторика 

відновлюється значно швидше, ніж при знеболюванні ін'єкціями 

опіоїдів [M.J.Cousins, P.R.Bromage, 1988]. Зменшення симпатичної 

імпульсації, уникнення застосування морфіну й прозерину, які 

спричиняють дискоординовану перистальтику та підвищують тиск у 

просвіті кишок, також сприяють меншому рискові руйнування 

анастомозів. 

 

 

ВПЛИВ НА СЕЧОВИЙ МІХУР 
Епідуральна блокада сегментів S2-S4 часто призводить до 

тимчасової атонії сечового міхура, яка минає після припинення 

анестезії. Але при тривалій епідуральній аналгезії на цьому рівні може 

знадобитися катетеризація сечового міхура.  

При тривалій епідуральній аналгезії на торакальному рівні 

(T5-L1), без блоку сакральних сегментів, зберігаються як відчуття 

повного міхура, так і здатність до самостійного сечовипускання. 

Більше того, усунення тяжкого болю в животі може запобігти 

рефлекторній симпатичній імпульсації (через сегменти T12-L1), яка 

підвищує тонус сфінктера та сприяє гострій затримці сечі [M.J.Cousins, 

P.R.Bromage, 1988].  
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ОСНАЩЕННЯ 
ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

 

Інструменти, що входять до стерильного епідурального набору, 
 будуть залежати від особистих уподобань анестезіолога. 

B.G.Covino, D.B.Scott, 1985; p.87 

 

У розвинених країнах користуються фірмовими одноразовими 

епідуральними наборами [англ.: epidural kits] – зі стерильними 

голками, шприцами, інколи – з місцевим анестетиком, адреналіном, 

епідуральним катетером і навіть бактеріальним фільтром. Але ці 

набори досить сильно різняться, до того ж ще лишаються занадто 

дорогими для деяких наших лікарень. Тому треба вміти скласти такий 

набір самому, а для цього – знати вимоги до окремих інструментів. 

 

ГОЛКИ 
Найважливішим предметом є голка для виявлення епідурального простору. 

B.G.Covino, D.B.Scott, 1985; p.87 

Як правило, для епідуральної анестезії застосовують голки з 

мандреном, щоб їх просвіт не забивався шматочками тканин, крізь які 

проходить кінчик голки. Утім, якщо мандрена нема, без нього можна 

обійтися: просто під час просування голки її весь час промивають 

краплями фізрозчину або слабкого розчину місцевого анестетика, 

набраного до шприца. 

 

Діаметр голки, як правило буває досить великим (калібр G18 

– G16). По-перше, тоді крізь нього можна буде провести катетер. По-

друге, тоді краще відчувається провал при проходженні крізь жовту 

зв'язку (особливо – якщо кінчик голки не надто гострий). По-третє, 

тоді легше визначити легкість проходження фізрозчину до 

епідурального простору (а крізь тонку голку розчин будь-куди 

проходитиме з опором). 

 

Голка Крофорда [англ.: Crawford needle], яка має звичайний 

кінчик, але короткий зріз – десь під 45º (щоб увесь він опинявся у 

вузькій щілині епідурального простору) і тонкі стінки (щоб крізь не 

надто товсту голку 

міг пройти катетер), 

зараз вживається 

рідко (Малюнок 

103). По-перше, нею легше 
Мал.103. Кінчик тонкостінної голки Крофорда. 
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ненароком проколоти дуральний мішок. По-друге, якщо вона йде 

перпендикулярно твердій мозковій оболонці, крізь неї погано 

проводиться катетер (він упирається в оболонку). Але якщо голка 

йтиме майже паралельно цій оболонці (як при каудальній анестезії), 

катетер ітиме дуже легко. 

 

Голка Туі [англ.: Tuohy needle] має так званий кінчик Х'юбера 

[англ.: Huber point], загнутий убік 

(Малюнок 104).  

Кінчик Х'юбера в першій половині 

ХХ сторіччя робили на деяких маленьких і 

тонких інтрадермальних голках для 

полегшення внутрішньошкірних ін'єкцій – “ґудзиків”, які роблять при 

пробі Манту. Американець Едвард Туі першим використав такий 

кінчик на спінальних голках для катетеризації підпавутинного 

простору. Але після таких катетеризацій, через досить великий отвір у 

дуральному мішку, часто бували головні болі.  

Зате для катетеризації епідурального простору такий кінчик 

виявився найбільш придатним. По-перше, катетер не упирається у 

тверду мозкову оболонку, а йде уздовж неї. По-друге, особливо якщо 

голка йде під кутом до оболонки (догори отвором), такий кінчик 

відштовхує цю оболонку, а не проколює її. Якщо кінчик зробити менш 

гострим, ймовірність проколу буде ще меншою, до того ж краще 

відчуватиметься “провал” при проколі жовтої зв'язки. 

 

Голка Вейсcа [англ.: Weiss 

needle], мабуть, найбільш популярна в 

країнах Заходу, має саме такий, більш 

тупий, кінчик. Окрім того, вона має 

“крильця” (Малюнок 105), за які її 

зручно тримати, обережно проходячи 

крізь зв'язки (із постійною готовністю 

зупинитися). З деяких одноразових голок 

такі крильця можна знімати. 

 

 

 

Мал.104. Кінчик голки Туохі. 

Мал.105. Втулка голки Вейсса. 

Зверніть увагу на “крильця”. 
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Голка Скотта [англ.: Scott needle] не має крилець, але, окрім 

загнутого кінчика (як у голках Туохі та 

Вейсса), має модифіковану втулку 

(трубка голки проходить її наскрізь), 

тому до неї зручніше вводити катетер 

– він не “блукає” по втулці, як це буває 

з іншими голками  (Малюнок 106). 

Старі радянські багаторазові голки для епідуральної пункції 

(із кінчиком, як у голки Туохі) вироблялися з мандреном і без крилець. 

Вони досі є в багатьох лікарнях, їх можна мити та стерилізувати в 

автоклаві або сухожаровій шафі. 

УВАГА! Голки з фірмових наборів – значно гостріші, ніж старі 

багаторазові голки, тому відчуття опору при проходженні крізь зв'язки 

й відчуття “провалу” при входженні до епідурального простору буде 

слабшим, ніж із доволі тупими багаторазовими голками. 

Голка для проколювання шкіри – у саморобних наборах це 

може бути товста голка Дюфо, а у фірмових наборах може бути 

спеціальний стилет – по-перше, для полегшення проведення крізь 

шкіру доволі товстої, а інколи й тупої епідуральної голки та, по-друге, 

для зменшення риску занесення до епідурального простору шматочка 

шкіри з мікроорганізмами в ньому. Без попередньої анестезії шкіри 

таке проколювання товстою голкою буде болісним. 

Голки для анестезії шкіри – гіподермальна (підшкірна) або 

(краще) тоненька інтрадермальна (внутрішньошкірна), щоб нею можна 

було зробити “лимонну шкурку” в місці пункції. Краще мати в наборі 

не одну таку голку. Крізь тонкі голки зручно набирати сліди 

адреналіну (1:200 000, тобто 0,1 мл на 20 мл або 1 краплю на 10 мл). 

 

ШПРИЦИ 
 Один раз из-за плохо скользящего поршня шприца 

 мы прокололи мозговую оболочку. 
И.П.Изотов, 1953; с.20 

Шприц для ідентифікації епідурального простору в деяких 

фірмових наборах має позначку L.O.R., яка не має нічого спільного із 

хворобами вуха, горла й носа [англ.: L.O.R. – Loss Of Resistance – 

втрата опору]. Цей шприц (ємністю 3-5 мл) мусить мати поршень із 

легким ходом, щоб Вам можна було відчувати опір уведенню 

фізрозчину під час проходження крізь зв'язки, а потім – утрату цього 

опору при вході до епідурального простору. Якщо Ви щойно вдягли 

стерильні рукавички, вкриті тальком, – не беріться ними за поршень 

шприца, бо він може втратити такий бажаний легкий хід. 
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Шприц для введення епідурального анестетика мусить 

мати достатній об'єм, щоб умістити всю дозу цього анестетика (із тест-

дозою включно). Саме в ньому краще готувати розчин – розводити 

його, при потребі, фізрозчином, добирати опіоїд і сліди адреналіну – у 

шприці це робити краще, з точки зору асептики, ніж у будь-яких 

баночках і скляночках. Тому найчастіше застосовують шприц ємністю 

20 мл. Йому теж не завадить легкий хід поршня. Але ще важливішою є 

щільність поршня – щоб шприц не протікав, і щоб уся доза 

потрапляла, куди треба. Заради цього можна поступитися легкістю 

просування поршня. 

 

Шприц для анестезії шкіри та інфільтрації “підшкірки” не 

мусить відповідати якимось особливим вимогам. Його ємність може 

бути різною – від 2 мл (в одноразових наборах) до 10 мл. 

 

КАТЕТЕРИ 
Саморобні катетери для тривалої епідуральної анестезії 

застосовувалися радянськими анестезіологами протягом десятиріч. 

Серед пластикових речовин особливо цінувався фторопласт (тефлон) – 

достатньо міцний і хімічно інертний. Тефлонові катетери добре 

милися й переносили автоклавування. Лікарні, що були медично-

санітарними частинами оборонних заводів, мали того тефлону 

достатньо, щоб застосовувати його одноразово. 

Бічних отворів у цих катетерах не робили, просто відрізали 

шматок трубочки достатньої довжини та клали до епідурального 

набору (“лялечки”) із загорнутими в пелюшку шприцами, голками й 

марлевими “вушками”. Такі набори стерилізувалися в автоклаві кожні 

три дні.  

Після епідуральної пункції катетер проводили крізь голку 

Туохі, цю голку виймали, а в зовнішній кінчик катетера вводили тонку 

інтрадермальну голку, крізь яку вводили місцевий анестетик. Між 

уведеннями анестетика втулку цієї голки закривали “заглушкою”, яку 

робили з канюлі одноразової внутрішньовенної крапельниці. Витягши 

з використаної крапельниці цю канюлю, її ширший кінець, нагрівши 

над сірником або запальничкою, розплющували хірургічним 

затискачем. Такі “заглушки” годилися як для підключичних (теж 

саморобних) катетерів, так і для епідуральних. 

Для тривалої (багатоденної) аналгезії навіть у ті часи 

саморобні катетери використовували рідко, з побоювання інфікувати 

епідуральний простір. Тим більше зараз, коли є можливість придбати 

одноразові фірмові катетери, МИ НЕ РЕКОМЕНДУЄМО ані працювати 
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саморобними, ані рестерилізувати фірмові. Бажаючих іти цим шляхом 

(під їхню відповідальність) відсилаємо до старих джерел [З.В.Павлова, 

М.Е.Исакова, 1980; В.С.Щелкунов, 1976]. 

 

Фірмові одноразові катетери мають заокруглений “сліпий” 

кінчик із боковими отворами – одним (як у сечового катетера) або 

трьома (як у шлункового зонда, що має два отвори). Дехто вважає, що 

три отвори є надійнішими (і опір уведенню розчину буде меншим, і 

якщо один отвір чимось заб'ється – не біда). Інші анестезіологи 

вважають три отвори гіршими, бо в цих місцях катетер легше 

згинається і “заламується”. Буває також, що лише один із цих отворів 

опиняється в епідуральній вені, і тоді навіть із тест-дозою важко 

виявити інтравазальне потрапляння анестетиків. 

 

Дротяний стилет (мандрен) 
 – Я хочу рушницю з дулом буквою “Г”! 

 – Навіщо? 
 – Щоб стріляти з-за рогу! 

Саме на таку рушницю схожа голка Туохі. Якщо крізь неї 

вводити надто жорсткий катетер – він може проколоти епідуральну 

вену або тверду оболонку. Якщо ж катетер буде надто м'яким і 

гнучким – при вийманні голки після його введення він може 

витягуватися разом із голкою. 

Через це деякі одноразові епідуральні набори мають катетери з 

дротяним стилетом (або ж мандреном, або ж провідником). Перед 

уведенням катетера до голки цю дротинку трохи витягують із катетера 

(щоб пара сантиметрів біля сліпого кінчика була без дротинки). Після 

невеликого опору (коли кінчик катетера згинається в кривому кінчику 

голки Туохі) катетер просувають на ту ж пару сантиметрів – тобто 

дротинка доходить до кінця голки, але не входить до епідурального 

простору. Інакше вона може наробити шкоди, як при стрілянні з-за 

рогу (див. епіграф), а під час витягування дротинки з епідурального 

простору витягнеться й катетер.  

Потім голку виймають, лишаючи катетер із дротинкою в тілі 

пацієнта. І лише після того, двома пальцями ухопивши катетер біля 

виходу зі шкіри, виймають дротинку. 

 

Адаптер (конектор), або ж з'єднувач, у фірмових катетерів 

має ту ж функцію, що тонка голка в зовнішньому кінчику саморобного 

катетера. Якщо після введення катетера виявиться, що адаптер попався 

неякісним – журитися не треба. Можна зробити як у саморобному 
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катетері – устромити голку відповідної товщини із саморобною 

“заглушкою”. 

 

Бактеріальний фільтр із мікроскопічними (до 0,2 мкм) 

порами [англ.: millipores, micropores], які не пропускають до просвіту 

катетера мікроорганізми, входить до складу більш дорогих 

одноразових наборів для тривалої (кількаденної) катетеризації 

епідурального простору. Такий фільтр має вигляд диска, який 

уставляють між адаптером і шприцом. 

Нейраксіальна (спінальна й епідуральна) анестезія ставить 

виключно суворі вимоги до розчинів місцевих анестетиків. Для 

спінальної анестезії особливо небезпечні подразнюючі речовини, а для 

епідуральної – мікроорганізми. Лікувати епідуральні абсцеси – значно 

важче, ніж менінгіти. Тому в радянську епоху навіть там, де саморобні 

катетери широко застосовували під час операцій, після операцій їх 

виймали – боялися інфікування. Зараз показання для тривалого 

(багатоденного) епідурального знеболення значно розширилися – але 

лише з бактеріальним фільтром. 

Бактеріальні фільтри фірм Portex і Sterifix-Braun, при інфузії 

невеликих об'ємів під низьким тиском, зберігають свою антимікробну 

функцію протягом навіть двомісячного використання [M. De Cicco et 

al., 1995]. 

 

СКЛАДНІШИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
Епідуральне оснащення має бути простим. 

Надійна пара рук із високо тренованим відчуттям утрати опору, 

 скляний шприц із легким ходом поршня та високоякісна епідуральна голка 
 значно кращі за чисельні механічні пристрої, 

 запропоновані для полегшення ідентифікації епідурального простору. 

M.J.Cousins, P.R.Bromage, 1988 

Оскільки втрата опору та негативний тиск в епідуральному 

просторі є головними критеріями потрапляння до нього, за багато 

десятиріч багатьма анестезіологами запропоновані різноманітні 

пристрої для миттєвого виявлення цих критеріїв – маленькі гумові 

балончики, шприци з пружинкою, тощо. Але час довів, що 

найнадійніші (і, до речі, найдешевші) прибори – це наші руки й 

голови, що керують цими руками. Чим складніше оснащення – тим 

більше ускладнень воно може дати. А чим воно простіше – тим 

надійніше (див. епіграф). 
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ОСНАЩЕННЯ НА ВИПАДОК УСКЛАДНЕНЬ 
 

Anything that can go wrong will go wrong.  

Murphy’s Third Law 
Усе, що може статися не так, – станеться. 

Третій закон Мерфі 

 

При всіх більш-менш ризикованих (тобто геть усіх) 

процедурах анестезіології, треба виходити з принципу: “До чого 

готовий – те не станеться”. Ніякої містики тут нема. Просто 

ускладнення, до яких ми готові, минають без серйозних наслідків, і 

швидко забуваються. Ті ж, до яких ми, через власну легковажність, не 

були готові, коштують великих переживань і запам'ятовуються 

назавжди. Як видно з подальшого переліку засобів, необхідних при 

ускладненнях, епідуральну анестезію можна виконувати лише в добре 

оснащеній операційній. 

 

Тонометр абсолютно необхідний під час епідуральної 

анестезії, яка майже завжди супроводжується артеріальною гіпотензію. 

Ще до виконання анестезії треба зміряти тиск. 

 

Внутрішньовенна крапельниця 
Усім пацієнтам, яким буде проводитись тривала епідуральна блокада, 

 необхідно забезпечити венозний доступ канюлею 18G чи більшого діаметра. 

B.B.Gutshe, 2000 

Надійний (краще з канюлею, ніж із голкою) венозний доступ 

достатнього діаметра (для можливості швидкої інфузії) та крапельниця 

– неодмінні компоненти епідуральної анестезії. По-перше, потрібна 

інфузія (особливо – при навіть незначній гіповолемії). По-друге, часто 

треба вводити симпатоміметики (при гіпотензії) або атропін (при 

брадикардії). По-третє, інтраопераційна епідуральна анестезія, на 

відміну від спінальної, майже завжди потребує седації, а найбільш 

керована седація – внутрішньовенна. 

 

Симпатоміметики (оптимальний – ефедрин, якщо його нема 

– мезатон або адреналін) майже завжди знадобляться для корекції 

притаманної епідуральній анестезії “фармакологічної симпатектомії”. 

Адреналін при епідуральній анестезії майже завжди додається 

у слідових кількостях до розчинів місцевих анестетиків. Не викидайте 

розпочату (майже повну) ампулу! Навіть якщо маєте вдосталь 

ефедрину – найкращого засобу корекції артеріальної гіпотензії. При 

будь-якій операції можлива реанімація! Хоч від анестезії (будь-якої) 

виникне реанімаційна ситуація, хоч від якоїсь іншої причини – майже 



 215 

повна розпечатана ампула адреналіну буде незамінною і при 

анафілактичному шокові, і при зупинці серця. 

 

Атропін – перший засіб при брадикардії, що може виникнути і 

від інтоксикації місцевим анестетиком (цілком можливої при 

епідуральній анестезії), і від мезатону (його, при відсутності 

ефедрину, найчастіше застосовують при артеріальній гіпотензії). 

 

Відсмоктувач [англ.: sucker; рос.: отсос] необхідний при 

блюванні, нерідкому при епідуральній анестезії. 

 

Кисень може знадобитися літнім пацієнтам, особливо при 

високій епідуральній анестезії. До того ж, інколи нудота, що буває 

досить часто, меншає при інгаляції кисню. 

 

Дихальна апаратура буде життєво необхідною як при 

тотальному епідуральному блоці (апное у притомного пацієнта), так і 

при тотальному спінальному блоці (апное у непритомного пацієнта). 

 

Інтубаційний набір теж може знадобитися при обох 

вищеназваних ускладненнях – особливо при другому. 
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АНЕСТЕТИКИ 
ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
 

Вимоги до місцевих анестетиків для епідуральної анестезії – 

це, по-перше, здатність до дифузії крізь тверду оболонку спинного 

мозку, по-друге, низька токсичність при доволі високій концентрації, 

потрібній для такої дифузії. Не всі місцеві анестетики відповідають 

першій з цих вимог. Так, навіть у СРСР новокаїн застосовували лише 

для інфільтрації шкіри перед епідуральною анестезією більш 

ефективними, але “дефіцитними”, анестетиками (тоді таким був 

лідокаїн). Зараз, коли для епідуральної анестезії застосовують не 

дефіцитний, але відносно дорогий бупівакаїн (Анекаїн, Маркаїн), для 

інфільтрації шкіри теж можна вживати новокаїн або вже не 

дефіцитний лідокаїн – він діє швидше від новокаїну й бупівакаїну.  

 

Можливість інтоксикації місцевим анестетиком при 

епідуральній анестезії є доволі високою з кількох причин. По-перше, 

вводиться доволі великий об'єм (зазвичай 20 мл). По-друге, 

концентрація вдвічі більша, ніж при блокуванні нервів: така 

концентрація забезпечує швидшу дифузію крізь тверду оболонку, але 

й крізь стінки судин – теж. Саме через це, якщо нема протипоказань, 

додають адреналін навіть до тих місцевих анестетиків, що й без того 

мають тривалу дію – щоб уповільнити зростання концентрації 

місцевого анестетика в крові. По-третє, в епідуральному просторі є 

багато судин (ціле венозне сплетення й рясні капіляри), у які 

абсорбується місцевий анестетик. По-четверте, товста епідуральна 

голка легко травмує ті судини, і місцевий анестетик може потрапити 

до них. По-п'яте, при введенні до епідурального простору катетера він 

може потрапити до просвіту вени. По-шосте, при тривалій 

катетеризації з повторними уведеннями місцевих анестетиків 

(особливо – короткої та середньої дії, які треба вводити часто) 

можлива кумуляція місцевих анестетиків у плазмі, з перевищенням 

рівня їх небезпечної плазмової концентрації, при якій уже з'являються 

токсичні прояви. Особливо небезпечним є безпосереднє введення 

місцевого анестетика до вени крізь голку або катетер, оскільки широко 

вживані епідуральні дози перевищують припустимі болюсні 

внутрішньовенні дози (Таблиця 31). Через значну васкуляризацію 

епідурального простору та доволі високі концентрації, максимальні 

припустимі дози місцевих анестетиків (у міліграмах) для епідуральної 
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анестезії є нижчими, ніж для блокування нервів і для інфільтраційної 

місцевої анестезії! 

 
Таблиця 31 

МАКСИМАЛЬНІ ЕПІДУРАЛЬНІ ДОЗИ,  
ТОКСИЧНІСТЬ, ПОЧАТОК І ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ  

НАЙУЖИВАНІШИХ МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

[спрощено, за: D.B.Scott, 1989; p.24] 

Препарат  Максимальна 
епідуральна 

доза 

Токсична 
в/венна 

доза  

Початок 
хірургічної 

аналгезії 

Тривалість дії 

Лідокаїн 2% 20 мл 12,5 мл 10-20 хвилин 1½ – 2 години 

Лідокаїн 2%, 

 з адреналіном 

25 мл 12,5 мл 7-15 хвилин 2 – 3 години 

Прилокаїн 2% 25 мл 17,5 мл 10-20 хвилин 1½ – 2 години 

Прилокаїн 2%, 

 з адреналіном 

30 мл 17,5 мл 7-15 хвилин 2 – 3 години 

Мепівакаїн 2% 25 мл 17,5 мл 10-20 хвилин 1½ – 2 години 

Мепівакаїн 2%, 

 з адреналіном 

30 мл 17,5 мл 7-15 хвилин 2 – 3 години 

Бупівакаїн 0,5% 20 мл 16 мл 20-40 хвилин 3 – 4 години 

Бупівакаїн 0,5%, 

 з адреналіном 

25 мл 16 мл 15-30 хвилин 3½ – 5 годин 

Бупівакаїн 0,75% 20 мл 11 мл 15-30 хвилин 4 – 7 годин 

Бупівакаїн 0,75%, 
 з адреналіном 

25 мл 11 мл 10-20 хвилин 4 – 7½ годин 

Етидокаїн 1,5% 20 мл 12 мл 10-20 хвилин 3½ – 5 годин 

Етидокаїн 1,5%, 

 з адреналіном 

25 мл 12 мл 7-15 хвилин 4 – 7 годин 

Хлоропрокаїн 3% 20 мл 15 мл 10-20 хвилин ¾ – 1 година 

Хлоропрокаїн 3%, 
 з адреналіном 

25 мл 15 мл 7-15 хвилин 1 – 1½ години 

 

Баричність місцевих анестетиків 
 – Товаришу прапорщик! А крокодили літають? 

 – Ти що, здурів? Не літають!  

 – А товариш майор казали, що крокодили літають! 
 – Ну, літають… Але дуже низенько! 

Солдатський фольклор 

Хоча баричність (питома вага, відносно питомої ваги ліквору) 

при епідуральній анестезії не має такого великого значення, як при 

спінальній, є ряд доказів того, що практично всі розчини трохи 

“повзуть” униз по епідуральному простору. Так, рядом дослідників 

доведено, що каудальне поширення аналгезії буває дещо кращим при 

сидячій позі пацієнта, а при боковій позі – моторний, сенсорний і 

вегетативний блок буває ширшим, глибшим, починається раніше й 

триває довше на нижній стороні [M.J.Cousins, P.R.Bromage, 1988]. 
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Тому перед операціями на одній стороні тіла (наприклад, на нозі) є 

доцільним укладання пацієнта на цей бік під час виконання й 

очікування ефекту епідуральної анестезії. 

Це зовсім не означає, що пацієнтові треба лежати хворою 

стороною донизу під час операції, а хірургові – оперувати, сидячи під 

столом. Після настання анестезії, поза пацієнта майже не має значення 

для ефективності знеболення. 

До того ж, вищеописане просування анестетика донизу 

незрівнянно менш виражене, ніж при спінальній анестезії 

гіпербаричним розчином (див. епіграф). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ 
МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

Різні автори в порівняльних таблицях наводять різну 

тривалість дії для одного й того ж місцевого анестетика. Це 

пояснюється індивідуальними особливостями пацієнтів, у тому числі – 

віком (чим старша людина, тим триваліша анестезія), зоною знеболення 

(тривалість анестезії нижніх кінцівок буде більшою), метою 

знеболення (інтраопераційна анестезія мусить бути глибшою, ніж 

післяопераційна або при знеболенні пологів). У подальших абзацах 

наводиться тривалість інтраопераційної абдомінальної анестезії. 

 

Новокаїн (Procaine) 
Новокаин по необходимости употреблялся в больших количествах, 

 что удлиняло процедуру анестезии; длительность анестезии новокаином 

 не превышала 2 часов, а чаще бывала от ½ до 1½ часов, 

 поэтому он был пригоден только для операций небольшого масштаба. 
И.П.Изотов, 1953; с.21 

Новокаїн, через повільний початок і незначну тривалість дії, а 

головне – через погану здатність до дифузії, завжди вважався 

ненадійним засобом для епідуральної анестезії. 

 

Тримекаїн (Mesocain) – амідний місцевий анестетик 

швидкого початку (10-15 хвилин) і малої тривалості (45-60 хвилин) дії. 

Для епідуральної анестезії під час операції була потрібна 

концентрація 3%, для післяопераційного знеболення вистачало 2%. 

Через малу тривалість дії використовувався або для анестезії з 

катетеризацією епідурального простору, або в суміші з дикаїном. Зараз 

витіснений з українського ринку лідокаїном. 

 

Хлоропрокаїн (Chloroprocaine, 2-chloroprocaine, Nesacaine) – 

естерний місцевий анестетик швидкого початку (10-15 хвилин) і малої 
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тривалості (45-60 хвилин) дії. Концентрація 3% забезпечує ідеальну 

операційну анестезію, зі швидким відновленням чутливості й рухів. 

Використовується або для нетривалих, особливо амбулаторних, 

операцій, або з катетером – тоді його повторно вводять через 40 

хвилин. 

 

Лідокаїн (Lidocaine, Lignocaine, Xylocaine, Xycaine) – амідний 

місцевий анестетик швидкого початку (10-15 хвилин) і середньої 

тривалості (60-90 хвилин) дії. Концентрація 2% забезпечує достатню 

операційну аналгезію. При епідуральній анестезії з катетером його 

повторно вводять через 1¼ – 1½ години. 

 

Мепівакаїн (Mepivacaine, Meaverin, Polocaine) – амідний 

місцевий анестетик швидкого початку (10-15 хвилин) і середньої 

тривалості (90-120 хвилин) дії. Концентрація 2% забезпечує достатню 

операційну аналгезію. При епідуральній анестезії з катетером його 

повторно вводять через 1¼ – 1½ години. Для тривалого (із катетером) 

знеболення пологів його вважають не дуже гарним, оскільки при 

цьому сильно зростає його рівень у крові матері та плода. 

 

Прилокаїн (Prilocaine) – амідний місцевий анестетик 

швидкого початку (за 10-15 хвилин) і середньої тривалості (90-120 

хвилин) дії. Концентрація 2-3% забезпечує достатню операційну 

аналгезію. Для епідуральної анестезії з катетером його не 

застосовують, оскільки повторні введення, при перевищенні дози 600 

мг, можуть призвести до значної метгемоглобінемії. З цієї ж причини 

він протипоказаний навіть для одноразового застосування в 

акушерстві – бо можлива метгемоглобінемія у плода. 

 

Дикаїн (Tetracaine, Pantocaine, Pontocaine, Ametocaine) 
Дикаин и пантокаин мы употребляли вначале в виде 2‰ раствора, 

 вводя его от 40 до 50 мл, но затем перешли на более концентрированный 

 3‰ раствор и стали вводить его от 20 до 30 мл (в среднем 25 мл), 
 получая анестезию продолжительностью около 5 часов, 

 что совершенно достаточно для любой большой операции. 

И.П.Изотов, 1953; с.21 

Дикаїн – естерний місцевий анестетик повільного початку (за 

20-30 хвилин) і тривалої (150-180 хвилин) дії. Концентрація 0,3% 

забезпечує достатню операційну анестезію. Деякі автори вважають 

припустимою для епідуральної анестезії концентрацію 0,5% 

[B.G.Covino, 1988], а деякі практики застосовують навіть 1% (але не 

більше 10 мл). Поширена, але не дуже справедлива думка про велику 

токсичність дикаїну, мабуть, зумовлена його широким застосуванням 



 220 

у минулому (коли інших анестетиків тривалої дії в нас не було) 

лікарями, які недостатньо знали клінічну фармакологію дикаїну (у 

майбутньому це може статися з бупівакаїном). Дуже важливо не 

перевищувати максимальну дозу дикаїну для епідуральної анестезії 

(із додаванням адреналіну – 80-100 мг [А.Ю.Пащук, 1987]).  

 

Етидокаїн (Etidocaine, Duranest, Дуранест) – амідний 

місцевий анестетик швидкого початку (за 10-15 хвилин) і тривалої 

(240-360 хвилин) дії. Концентрація 1,5% забезпечує достатню 

операційну аналгезію (із дуже швидким початком дії) і гарний 

моторний блок. Є думка, що етидокаїн блокує не лише корінці, а й 

власне спинний мозок, – цим пояснюють, що він анестезує не лише 

типову для епідуральної анестезії сегментну смугу, а й зони нижче 

(каудальніше) цієї смуги. Для знеболення пологів його не 

використовують, через притаманний йому тривалий і глибокий 

моторний блок. 

 

Бупівакаїн (Bupivacaine, Маркаїн, Sensorcaine, Анекаїн) – 

амідний місцевий анестетик повільного початку (за 15-20 хвилин) і 

тривалої (210-300 хвилин) дії. Концентрація 0,5% забезпечує 

достатню операційну анестезію, але, якщо потрібна гарна релаксація, – 

треба додавати адреналін або застосовувати 0,75% бупівакаїн. 

Концентрація 0,25% і менше вживається для знеболення пологів, коли 

потрібна аналгезія без моторного блоку, щоб жінка могла тужитися. 

Узагалі, бупівакаїну особливо притаманне таке явище, як 

диференційний блок – коли при невеликій концентрації сенсорні 

(чутливі) волокна вже заблоковані, а моторні (рухові) – ще ні (Таблиця 

32). 

 
Таблиця 32 

СЕНСОРНИЙ БЛОК (у тому числі – аналгезія) І МОТОРНИЙ БЛОК  

ПРИ ЕПІДУРАЛЬНІЙ АНЕСТЕЗІЇ  
РІЗНИМИ КОНЦЕНТРАЦІЯМИ БУПІВАКАЇНУ 

Концентрація  Сенсорний блок Моторний блок 

≥ 0,25 % Лише аналгезія  Незначний блок 

0,375 – 0,5 % Повний сенсорний блок Від слабкого до помірного 

0,75 % Повний сенсорний блок Значний блок 

 

Деякі автори вважають, що бупівакаїн спричиняє меншу 

симпатичну блокаду, при достатній аналгезії та міорелаксації. Цим 

пояснюють дещо стабільнішу гемодинаміку при бупівакаїновій 

епідуральній анестезії. 
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Для багатогодинного (з епідуральним катетером) знеболення 

пологів, бупівакаїн у низьких (до 0,25%) концентраціях є найбільш 

популярним анестетиком, через тривалу дію (рідше треба вводити 

повторні дози – це й зручніше, і безпечніше щодо інтоксикації) і через 

малу вірогідність моторного блоку черевного преса (що заважатиме 

потугам) і ніг (такий “параліч” може лякати жінку). 

Головний недолік бупівакаїну – тяжчий перебіг спричиненої 

ним інтоксикації при передозуванні або внутрішньосудинному 

введенні. Її прояви – серцеві аритмії – погано піддаються лікуванню 

(бупівакаїн надовго фіксується до білків не лише нервів, а й міокарда). 

Тому при роботі з ним треба особливо ретельно уникати інтоксикації 

– не перевищувати рекомендованих доз і концентрацій (Таблиці 31 і 

33), а при отриманні крові з епідуральної голки – обов'язково витягти 

голку й повторити доступ в іншому міжхребцевому проміжкові. 

Маркаїн фірми AstraZeneca – доволі дорогий, але дуже 

високоякісний препарат бупівакаїну, дуже зручний для епідуральної 

анестезії. Форма випуску – флакони по 20 мл 0,5% розчину (як у 

флаконі Анекаїну хорватського виробництва, знайомого більшості 

українських анестезіологів. 

 

Ропівакаїн (Ropivacaine, Наропін) – новий, патентований 

(фірма AstraZeneca) і тому доволі дорогий, амідний місцевий анестетик 

повільного початку й тривалої дії. Схожий на бупівакаїн, але 

спричиняє серцеві аритмії втричі рідше. На жаль, і втричі дорожчий, та 

ще й має трохи слабшу й коротшу дію. Концентрація 0,75% 

відповідає 0,5% бупівакаїну, а 1% – 0,75% бупівакаїну. На український 

ринок він ще не допущений, а в Росії вже продають Наропін 10 мг/мл 

(1%) у пластикових ампулах по 10 мл.  

 
Таблиця 33 

КОНЦЕНТРАЦІЯ, ПОЧАТОК І ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

ДЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ (інтраопераційної) ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

Місцевий анестетик Концентрація  Початок дії Тривалість дії 

Хлоропрокаїн  3 % 10-15 хвилин ¾ – 1 година 

Лідокаїн  2 % 10-15 хвилин 1 – 1½ години 

Мепівакаїн  2 % 10-15 хвилин 1½ – 2 години 

Прилокаїн  2 – 3 % 10-15 хвилин 1½ – 2 години 

Дикаїн (Тетракаїн) 0,3 % 20-30 хвилин 2½ – 3 години 

Етидокаїн  1 – 1,5 % 10-15 хвилин 4 – 6 годин 

Бупівакаїн (Маркаїн) 0,5 – 0,75 % 15-20 хвилин 3½ – 5 годин 
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ТРИВАЛІСТЬ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
Everything takes longer than you think.  

Murhy’s Second Law 

Усе триває довше, ніж ти очікуєш. 
Другий закон Мерфі 

Тривалість епідуральної анестезії залежить (1) від обраного 

анестетика (Таблиця 33), (2) від його концентрації, (3) від рівня його 

введення (відповідні сегменти знеболюються найкраще), (4) від 

сегментного рівня операції (знечулення ніг триває довше, ніж 

знечулення живота) та (5) від додавання адреналіну. Нарешті, навіть 

найбільш тривалу операцію можна знеболити за допомогою (6) 

катетеризації епідурального простору. 

 

Додавання адреналіну 
Вазоконстриктори додаються до розчинів місцевих анестетиків, 

 щоб звузити кровоносні судини і, таким чином, вповільнити абсорбцію 

 та мінімізувати токсичні реакції: так званий ефект хімічного джгута. 

D.C.Moore, 1979; p.38  

Адреналін (Epinephrine) у концентрації 1:200.000, тобто 0,1 

мл (дві краплі) 0,1% розчину адреналіну гідрохлориду або 0,18% 

розчину адреналіну гідротартрату на 20 мл розчину місцевого 

анестетика, майже завжди (якщо нема протипоказань) додають з 

метою подовження та поглиблення дії місцевих анестетиків.  

 

Механізм такого ефекту адреналіну пояснюють, перш за все, 

місцевою вазоконстрикцією і вповільненням абсорбції анестетиків до 

Мал.107. Піки концентрації у плазмі крові місцевих анестетиків із додаванням 

адреналіну (заштриховані стовпчики) та без нього (білі стовпчики) після блокади 

плечового сплетення [Б.Г.Ковино, 1998]. 
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кровообігу (Малюнок 107). Таким чином, більше анестетика 

лишається в епідуральному просторі, маючи змогу дифундувати до 

корінців. Є також думка, що адреналін, сам по собі, справляє 

знеболюючу дію на задні роги сірої речовини спинного мозку (хоч він 

метаболізується ферментами мозкових оболонок [C.Kern et al., 1995]).  

Окрім (по-перше) швидшого, (по-друге) тривалішого та (по-

третє) глибшого ефекту від місцевих анестетиків, додавання 

адреналіну забезпечує ще й інші переваги. Менша абсорбція 

анестетика вповільнює його вихід до циркулюючої крові, зменшуючи 

(по-четверте) можливість інтоксикації та, за рахунок інтенсифікації 

блоку, дозволяє (по-п'яте) обходитись меншою концентрацією 

анестетика, ще більше знижуючи риск інтоксикації. По-шосте, ефект 

тахіфілаксії, тобто слабший ефект від повторних доз місцевого 

анестетика при пролонгованій епідуральній анестезії, рідше 

спостерігається при додаванні адреналіну. 

По-сьоме, тест-доза, що вводиться на початку епідуральної 

анестезії,  містить достатню кількість місцевого анестетика для 

виявлення субарахноїдального потрапляння голки або катетера, але 

недостатню – для виявлення інтравазального потрапляння. Останній 

варіант проявиться майже миттєвою тахікардією, якщо тест-доза 

містить адреналін. 

По-восьме, якщо все ж таки, незважаючи на всі запобіжні 

заходи, велика (основна) доза місцевого анестетика потрапить до 

кровообігу, позитивний інотропний ефект адреналіну сприятиме 

легшому перебігові інтоксикації (це не означає, що можна нехтувати 

цими запобіжними заходами!). 

По-дев'яте, абсорбція до циркулюючої крові навіть малої 

кількості самого адреналіну, введеного епідурально, сприяє 

гемодинамічній стабільності: ця кількість не дасть достатнього альфа-

міметичного ефекту для протидії притаманному епідуральній анестезії 

розширенню судин у нижній половині тіла, але може дати достатній 

бета-міметичний ефект, щоб збільшити серцевий викид. Хоч цей 

ефект, безумовно, буде недостатнім при наявності гіповолемії. 

Та доза адреналіну, що потрапляє з епідурального простору до 

кровообігу, не спричиняє ані тремтіння, ані серцевих аритмій, дуже 

незначно впливає як на скоротливість матки, так і на плацентарний 

кровообіг (перевага для акушерства). 

 

Додавання інших вазоконстрикторів до місцевих 

анестетиків при епідуральній анестезії не показане! Мезатон, який 

широко застосовують із цією метою при спінальній анестезії, погано 
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абсорбується з підпавутинного простору, але дуже добре – з 

епідурального. Потрапивши до кровообігу, він може підвищувати 

артеріальний тиск (інколи аж занадто – до гіпертонічного кризу), але 

при цьому знижує серцевий викид. 

 

Катетеризація епідурального простору 

Однією з найсуттєвіших переваг епідуральної анестезії перед 

спінальною є можливість легко провести катетер до епідурального 

простору, щоб мати можливість продовжити знеболення не лише на 

голини, а й на дні й тижні. Зрозуміло, чому ще на початку XX сторіччя 

(до винайдення епідуральної анестезії) робилися спроби катетеризації 

субарахноїдального простору. Але для цього був потрібен доволі 

великий отвір у Dura mater, який призводив до сильного головного 

болю після виймання катетера. 

Епідуральна ж анестезія надає чудові можливості для її 

продовження за допомогою введення анестетиків крізь катетер. Але це 

збільшує можливість невдач (Таблиця 34). 
Таблиця 34 

НЕВДАЧІ ПРИ ЛЮМБАЛЬНІЙ (ПОПЕРЕКОВІЙ) ЕПІДУРАЛЬНІЙ АНЕСТЕЗІЇ 

[ M.J.Cousins, P.R.Bromage, 1988] 

 Крізь голку Крізь катетер 

Кількість 

анестезій 

84 80 

Кількість невдач 2 (2,4%) * 12 (15%) * 

Причини невдач Недостатня доза – 1  

Голка “не там” – 1  

Не пройшов катетер – 4 ** 

Катетер пройшов, та аналгезії не було – 3 

Мозаїчний блок – 1  
Кров у катетері – 2 

Односегментний блок – 1 

Катетер проколов дуральний мішок – 1   

Непоправні 
невдачі 

1 (1,2%) 8 (10%) ** 

* p < 0,001 

** Стилет (провідник) у катетері може сприяти проведенню катетера, але також може 

сприяти ускладненням, наприклад, потраплянню до судин. При невдачі проведення 
катетера можна ввести всю дозу крізь голку або перейти на інший міжхребцевий 

проміжок, але це потребує нового введення голки з його потенційними ускладненнями. 

 
 

 

ВИБІР МІСЦЕВОГО АНЕСТЕТИКА 
ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

 

У Таблиці 35 представлені різні місцеві анестетики та їх 

концентрації при різних застосуваннях епідуральної анестезії. 
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Таблиця 35 

ВИБІР МІСЦЕВОГО АНЕСТЕТИКА ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

[модифіковано, за: M.J.Cousins, P.R.Bromage, 1988] 

Застосування та вимоги Анестетик  Примітки  

Операційне знеболення 
(середньо- й довготривале) 
Гарний сенсорний блок 

Гарний моторний блок 

2% лідокаїн з адреналіном Швидкий початок, прекрасні 

аналгезія та моторний блок, 
середня тривалість 

3% хлоропрокаїн Лише для коротких операцій. 

Швидкий початок 

1% – 1,5% етидокаїн, 
з адреналіном або без нього 

Швидкий початок, глибокі 
аналгезія та моторний блок, довга 

тривалість 

0,5% – 0,75% бупівакаїн Повільний початок, гарна 

аналгезія, помірний моторний 
блок, довга тривалість 

2% мепівакаїн Подібний до лідокаїну. Годиться 

для операцій середньої 
тривалості, якщо не бажаний 

адреналін  

3% прилокаїн Лише для одноразової анестезії. 

Низька токсичність при дозах 
менше 600 мг 

Знеболення після 

операції або травми  
(довготривале) 
Гарний сенсорний блок 

Без моторного блоку 

0,25% – 0,5% бупівакаїн 

без адреналіну 

Повільний початок, довготривала 

аналгезія з незначним моторним 

блоком (0,25% бупівакаїн) 

Акушерське знеболення 
(довготривале) 

Помірний сенсорний блок 

Без моторного блоку 

0,125% – 0,5% бупівакаїн 
без адреналіну 

Дія 0,125% – 0,25% бупівакаїну 
може бути короткотривалою  

1% лідокаїн з адреналіном Корисний при “пропущених”, 

незаблокованих сегментах. 

Швидкий початок, середня 
тривалість 

Акушерські операції або 

болісні маніпуляції 
(середньо- й довготривалі) 
Гарний сенсорний блок 

Помірний моторний блок 

3% хлоропрокаїн з 

адреналіном або 

2% лідокаїн з адреналіном 

Вимоги – див. “операційне 

знеболення” 

(Увага: 0,25% бупівакаїн буде 
недостатньо потужним, 0,5% 

бупівакаїн дає недостатню 

аналгезію у 5% – 10% пацієнток, 
0,75% бупівакаїн не 

рекомендований для акушерства) 

Діагностичні та 

терапевтичні блокади 

Діапазон блоку – від 

симпатичного до 

моторного 

0,5% – 2% лідокаїн 0,5% – симпатичний, 1% – 
сенсорний, 2% – моторний блок, 

для діагностичної блокади 

0,25% бупівакаїн Годиться для діагностичної 

блокади з довготривалим 
сенсорним блоком без моторного 

блоку, застосовується також для 

терапевтичних блокад. 
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ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТА 
Оскільки будь-яка епідуральна анестезія під час операції може 

виявитись недостатньою, і через це анестезіологові доведеться перейти 

до загальної анестезії, принципи підготовки до епідуральної анестезії – 

ті ж самі, що й для загальної: ті ж анамнез, огляд, інструментальні та 

лабораторні дослідження, заборона їсти й пити перед операцією. 

 

АЛЕРГОЛОГІЧНИЙ АНАМНЕЗ 
Обычные кожные тесты диагностически ценны при контактном дерматите, 

 но при других аллергических заболеваниях они не информативны, 

 небезопасны и могут спровоцировать анафилактический шок. 

Д.Р.Лоуренс, П.Н.Бенитт «Клиническая фармакология» 
М.: Медицина, 1991. Т.1, с.294. 

Алергологічний анамнез треба збирати перед будь-якою 

анестезією. А перед регіональною анестезією слід поцікавитись 

реакцією пацієнта на місцеві анестетики. Практично кожна доросла 

людина, навіть та, що “ніколи ліків не приймала”, мала справу з 

місцевими анестетиками у стоматологічному кабінеті.  

Якщо пацієнт мав незвичні реакції на новокаїн (хоч у 

більшості випадків – це не справжня алергія), краще робити місцеву 

інфільтраційну анестезію перед епідуральною пункцією лідокаїном, 

розведеним до концентрації 0,25% – 0,5%. Лідокаїн і швидше почне 

діяти, і алергічні реакції спричиняє вкрай рідко. 

Шкірні алергологічні проби – ненадійні й не завжди безпечні 

(див. епіграф). Покладайтеся, перш за все, на ретельний анамнез! 

 

ЛАБОРАТОРНІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Особливих лабораторних досліджень перед епідуральною 

анестезією виконувати не треба. Найважливіший показник – стан 

гемостазу (коагуляції, при потребі – кількість тромбоцитів) – однаково 

досліджується перед операцією, залежно від можливостей лікарні. Але 

нормальна кількість тромбоцитів ще не доводить їх достатньої 

функції. Якщо пацієнт приймає аспірин, кількість тромбоцитів не 

міняється, але їх здатність до агрегації значно меншає. Стандартна 

коагулограма – теж не надто інформативна. Тож, при підозрі на 

пригнічення функцій гемостазу, анестезіологові краще самому зробити 

пробу Лі – Уайта (час згортання в пробірці крові, взятої з вени), 

нормальні величини – від 5 до 10 хвилин. 

Особливо обережним треба бути, якщо пацієнтові вводилися 

низькомолекулярні гепарини: еноксапарин (Клексан), надропарин 

(Фраксипарин), дальтепарин (Фрагмін). Епідуральну анестезію краще 

не виконувати принаймні добу після їх останнього введення. 
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З інструментальних досліджень певний інтерес становить 

ЕКГ, яку замовляють більшості передопераційних пацієнтів. 

Анестезіологові, що планує будь-яку епідуральну анестезію, варто 

самому звернути увагу на тривалість інтервалу PQ – у нормі він має 

бути не довшим за 0,20 секунд (10 маленьких клітинок при швидкості 

стрічки 50 мм/с, 5 маленьких клітинок – при швидкості 25 мм/с). Якщо 

інтервал PQ буде ширшим – це вже блокада принаймні I ступеня. 

Доволі великі дози місцевих анестетиків, які застосовуються при 

епідуральній анестезії, можуть посилити атріо-вентрикулярну блокаду. 

 

ОЧИЩЕННЯ КИШЕЧНИКУ 

Окрім того, що пацієнт повинен іти на операцію натщесерце, 

перед епідуральною анестезією треба очистити кишечник клізмою. 

Під час епідуральної анестезії посилюється перистальтика, а сфінктер 

анального отвору розслаблюється. Якщо клізму не робили – можлива 

мимовільна дефекація на операційному столі. 

 

ПРЕМЕДИКАЦІЯ 
Хоч можлива “чиста” регіональна анестезія без будь-якої 

седації, не всякий пацієнт її вподобає й схоче мати знову 

M.F.Mulroy, 1996; p.47 

Оскільки при виконанні епідуральної блокади не треба шукати 

ніяких парестезій, її можна виконувати й під глибокою седацією, і 

навіть під наркозом.  

Але, якщо пацієнт не дуже боїться, краще уникати глибокої 

седації. По-перше, правильно виконана епідуральна анестезія (не 

травматична, з інфільтраційною анестезією шкіри) – абсолютно 

безболісна. По-друге, виявлення ранніх симптомів інтоксикації 

місцевим анестетиком (металевий присмак, отерплість язика й губ, 

запаморочення) потребують притомності пацієнта. По-третє, 

визначення верхньої межі блоку також потребує його співучасті. 

Якщо ж пацієнт сильно боїться (це особливо стосується 

маленьких дітей), глибока седація потрібна й перед виконанням 

епідуральної анестезії, і під час операції. 

Ніякої премедикації не роблять перед позаопераційною 

епідуральною аналгезією, як після операції чи травми, так і під час 

пологів. Премедикацію не слід робити й перед лікувальними 

епідуральними блокадами, наприклад, при люмбалгії. Пацієнтові після 

них треба йти додому, тому він має бути “стріт-фіт” [англ.: street-fit 

– “вулицепридатний”]. 
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ТЕХНІКА ІНТЕРВЕРТЕБРАЛЬНОЇ 
ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

Техника перидуральной анестезии требует внимания, 

 осторожности, некоторой ловкости, но ею всякий может овладеть, 
 особенно тот, кто имеет опыт в спинномозговой анестезии. 

Проф. В.С.Левит, 1953 

ПІДГОТОВКА РОБОЧОГО МІСЦЯ 
Лікареві треба самостійно перевірити життєво важливе 

оснащення: респіратор (і щоб на ньому була маска), відсмоктувач, 

ларингоскоп, ендотрахеальні трубки. Саме від цього оснащення 

залежатиме життя пацієнта у випадку таких рідких, але страшних 

ускладнень, як апное та регургітація. 

Медсестрі слід зарані приготувати крапельницю, 1-2 л (при 

гіповолемії – більше) інфузійних розчинів, місцевий анестетик, 

симпатоміметики (ефедрин, адреналін, тощо), канюлю для вени та 

лейкопластир для фіксації канюлі, тонометр або монітор. 

 

ПІДГОТОВКА РОБОЧОГО СТОЛИКА ЛІКАРЯ 
Вимоги до асептики при епідуральній анестезії – значно 

суворіші, ніж при венепункції. Вони, мабуть, найсуворіші в 

анестезіології, оскільки гнійний епідурит (епідуральний абсцес) 

вилікувати майже неможливо. Саме тому в розвинених країнах 

користуються лише фірмовими одноразовими епідуральними 

наборами [англ.: epidural kits] – їхня дорожнеча окупається.  

Антисептики (йод, спирт) у маленькому стаканчику треба 

ставити поза стерильною пелюшкою, ближче до пацієнта (щоб 

антисептик із квачика не потрапив на голки). 

Шприц для епідуральної анестезії (краще 20-грамовий) із 

концентрованим місцевим анестетиком (наприклад, 2% лідокаїном), 

краще заповнити зарані, до нього ж добирають сліди адреналіну (не 

більше 1-2 крапель). Дуже зручно, вдягнувши тонку голку на цей 

шприц, трохи відтягти поршень (щоб до голки увійшло повітря), а 

потім, набираючи адреналін, дивитися за бульбашками повітря, що 

при цьому входитимуть до шприца – однієї-двох бульбашок вистачить. 

Шприц (ємністю 2-10 мл) для інфільтраційної анестезії 

шкіри теж можна зарані заповнити “слабким” місцевим анестетиком 

(0,25% – 1% лідокаїном або 0,5% новокаїном). 

Шприц для ідентифікації епідурального простору (ємністю 

3-5 мл) із легким ходом поршня заповнюється фізрозчином.  

Перевіривши взаємну відповідність (“Люер” чи “Рекорд”) усіх 

шприців і голок, а також прохідність усіх голок для розчинів, а 
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прохідність епідуральної голки – для катетера, усі ці голки, шприци й 

катетер тимчасово накривають стерильною пелюшкою.  

 

УКЛАДАННЯ ПАЦІЄНТА 
Укладання навзнак (спиною донизу) потрібне для 

забезпечення венозного доступу, без якого не можна проводити 

епідуральну анестезію. У цій попередній позі треба ще й зміряти 

артеріальний тиск. 

Венозний доступ під час епідуральної анестезії – 

обов'язковий. По-перше, вона майже завжди супроводжується 

артеріальною гіпотензією. По-друге, хоч і вкрай рідко, можлива 

“вагусна” брадикардія, аж до зупинки серця. В ідеалі, ще до 

епідуральної пункції на одній руці пацієнта має знаходитися 

манжетка тонометра, а у вені іншої – пластикова канюля. Якщо її 

ніде взяти, треба виконувати епідуральну пункцію на лежачому боком 

пацієнтові, попередньо “підколовшися” до вени. Діаметр 

внутрішньовенної голки або канюлі має бути достатнім для швидкої 

інфузії (не тонше калібру G18). Фіксація внутрішньовенної голки або 

канюлі до шкіри має бути надійною (краще – лейкопластиром), щоб 

при повертанні чи саджанні пацієнта або при його несподіваних рухах 

Ви не лишилися без венозного доступу. Заповідь англомовних 

анестезіологів: “No vein, no block” (нема вени – нема блоку) – 

стосується епідуральних блокад більше, ніж усіх інших. 

Поза пацієнта під час 

епідуральної пункції може бути 

сидячою або бічною. Позу на животі 

при інтервертебральному доступі не 

застосовують майже ніколи. 

Сидяча поза (Малюнок 108): 

пацієнт сидить впоперек операційного 

стола, спираючись ступнями на 

підставлений до стола ослін (табурет) 

і склавши руки на животі або 

охоплюючи ними свої коліна. Вагітна 

пацієнтка може розсунути стегна, щоб 

не заважав живіт. Анестезистка, 

стоячи перед обличчям пацієнта, 

притримує його за плечі, щоб він не 

впав (пацієнти, особливо чоловіки, 

можуть із переляку непритомніти). Переваги цієї пози: (1) краще 

прогинається спина, (2) хребет менше згинається вбік, (3) лікарю 

Мал.108. Сидяча поза. 
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значно легше орієнтуватися, особливо при ожирінні. Недоліки: (1) 

частіше буває запаморочення [лат.: syncope; англ.: fainting; рос.: 

обморок], (2) із цієї причини – абсолютно необхідний помічник, який 

буде підтримувати пацієнта, (3) важко втримати голку у вені (тому 

потрібна канюля). 

 

 

Бічна поза: пацієнт лежить на боці, спиною до лікаря, в “позі 

ембріона”, підтягнувши коліна до живота й обхопивши їх верхньою 

рукою (нижня рука з голкою у вені – випростана). Анестезистка, 

стоячи перед обличчям пацієнта, притримує його за плечі й за стегна 

(під колінами), щоб він краще прогинався. Переваги цієї пози: (1) не 

страшне запаморочення, (2) можна обійтися без помічників, (3) легше 

втримати голку у вені. Недоліки: (1) Гірше прогинається спина. (2) 

Значно важче орієнтуватися, особливо при ожирінні, коли серединна 

складка на спині сповзає нижче хребта. (3) Хребет може згинатися 

вбік, як при сколіозі (Малюнок 109). Запобігти цьому можна, 

попередньо підклавши під поперек валок або скручене простирадло 

(Малюнок 110). (4) Важче дотримуватися сагітальної площини при 

введенні голки, якщо спина не точно перпендикулярна до столу (див. 

далі, Малюнок 113). 

 

Мал.109. Бічна поза – неправильна. Хребет викривлений, як при сколіозі. 

Мал.110. Бічна поза – правильна. Валок під попереком вирівнює хребет. 
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Згинання спини (зменшення поперекового лордозу) при обох 

цих позах є дуже важливим, бо воно, по-перше, розводить остисті 

відростки і тим полегшує проведення між ними навіть товстої голки 

(Малюнок 111), по-друге, збільшує відстань між жовтою зв'язкою та 

твердою оболонкою (зменшуючи риск проколу останньої), по-третє, 

збільшує негативний тиск в епідуральному просторі (ознаку 

потрапляння до нього).  

Через це треба весь час нагадувати пацієнтові, що спина має 

бути зігнутою “калачиком”, “як у котика”. Щоб він менше боявся і не 

“тікав” попереком від лікаря, треба попереджати його про всі Ваші 

наступні дії: “Зараз буде холодно, бо мазатиму спиртом” або: “Зараз 

буде маленький укольчик”. 

 

 

АНТИСЕПТИЧНА ОБРОБКА 
Из всех тканей человеческого организма наименее устойчивой 

 по отношению к инфекции является жировая ткань, 

 а последняя, как уже говорилось, находится в перидуральном пространстве. 
И.П.Изотов, 1953; с.26 

Ваші руки мають бути в гумових рукавичках. По-перше, вони 

максимально захистять пацієнта, бо надійніше стерилізуються, ніж 

Ваша шкіра. А вимоги до асептики при епідуральній анестезії – вищі, 

ніж при всіх інших видах анестезії (див. епіграф). Тому й робочий 

столик краще накрити самостійно, руками у стерильних рукавичках. 

По-друге, вони захистять Вас від будь-якої “кров'яної” інфекції. А при 

епідуральній анестезії, коли працюють товстими голками, уникнути 

забруднення рук кров'ю майже неможливо. 

Спина пацієнта ретельно й широко (особливо – якщо 

планується катетеризація) обробляється надійним антисептиком. 

Самого лише спирту не досить, бо він не ефективний проти 

мікроорганізмів, які здатні утворювати спори. На відміну від 

Мал.111. Вплив розгинання [лат.: extensio] та згинання [лат.: flexio] попереку на розмір 

отвору між пластинками сусідніх поперекових хребців. 
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спінальної анестезії, при якій можливий менінгізм від хімічного 

подразнення, при епідуральній анестезії страшнішим буде 

бактеріальне інфікування. Ми, при відсутності сучасніших 

антисептиків (наприклад, бетадину), широко обробляємо спину йодом, 

а потім шкіру понад хребтом – спиртом. Багаторічний досвід – не 

лише наш, а й багатьох інших анестезіологів – свідчить, що при цьому 

менінгізму не буває (при спінальній анестезії після йоду – буває). 

Стерильна білизна. Високі вимоги до асептики при 

епідуральній анестезії є причиною того, що в розвинених країнах її 

виконують у стерильному халаті, обклавши пацієнта стерильною 

білизною. На жаль, поки що наші анестезіологи не завжди можуть 

дозволити собі дотримання світових стандартів. Але при бічній позі 

треба хоча б підкласти стерильну пелюшку під спину або поперек 

пацієнта, особливо – якщо планується введення катетера (щоб він не 

торкався нестерильного стола під пацієнтом). 

 

ПОШУК ОРІЄНТИРІВ І МІСЦЕВА АНЕСТЕЗІЯ 
Linea 

intercristarum – між 

найвищими ділянками 

здухвинних гребенів 

[лат.: Сristae iliacae] – 

найнадійніший орієнтир 

для пункції на 

поперековому рівні. 

Вона проходить або 

(найчастіше) по 

остистому відростку L4, 

або (рідко) між 

остистими відростками 

L4 та L5 (Малюнки 108 і 
112).  

 

Сьомий 

шийний хребець [лат.: 

Vertebra prominens – 

хребець, що випинається] 

має (на відміну від решти шийних хребців) довгий остистий відросток, 

який легко намацати в будь-якого пацієнта (Малюнок 112). Це – 

гарний орієнтир для пункції на верхньому грудному рівні. 

Мал.112. Орієнтири для визначення рівня 

епідуральної пункції. 
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На жаль, орієнтири між ними – лопатка й 12-е ребро – 

ненадійні (Малюнок 112). Через це на середньому та нижньому 

грудному рівнях в огрядного пацієнта нерідко “номер” хребця 

визначається лише приблизно. Утім, особливої біди від цього нема. 

 

Анестезія шкіри 
Место укола нужно анестезировать…вводя 2-3 капли очень тонкой иглой… 

Мы считаем, что это имеет большое значение, так как позволяет 

 с самого начала завоевать доверие больного, щадя его нервную систему. 

И.П.Изотов, 1953; с.20 

Оскільки епідуральну пункцію виконують доволі товстою і не 

дуже гострою голкою (а перед тим ще “пробивають” шкіру голкою 

Дюфо), необхідною буде місцева анестезія шкіри (“лимонна шкурка”) 

та підшкірної сполучної тканини. Можна при цьому тонкою голкою 

для інфільтраційної анестезії пошукати дугу (пластинку) хребця. 

Очікуючи ефекту місцевої анестезії (з 0,5% новокаїном вона 

настає повільніше, ніж із 0,25% лідокаїном), можна ще раз перевірити 

шприци й голки епідурального набору. 

 

ДОСТУП ДО ЕПІДУРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 
Коли це можливо, старайтеся виконувати пункцію епідурального простору 

 по серединній лінії, бо тут він найширший, а зв'язки найщільніші, що дозволяє 

 краще відчути втрату опору при просуванні голки. Далі вбік від серединної лінії 

 цей простір швидко звужується, а кількість епідуральних вен різко зростає.  
B.B.Gutshe, 2000 

Серединний доступ у люмбальному (поперековому) відділі 

Найбезпечнішим і найлегшим для початківця є серединний 

(або ж медіанний, або ж медіальний) доступ саме в люмбальному 

(поперековому) відділі з таких міркувань: 

1) міжостисті й жовті зв'язки тут – найтовші й найщільніші, і 

тому дають найчіткіше відчуття провалу при входженні до 

епідурального простору, коли треба зупинити голку; 

2) тут – найбільша відстань від жовтої зв'язки до дурального 

мішка, тому менша вірогідність його проколу; 

3) якщо такий прокол усе ж таки станеться, то спинний 

мозок не травмується, бо нижче L1 його вже нема; 

4) по серединній лінії на рівні міжхребцевих проміжків – 

найменша кількість судин; 

5) остисті відростки в цьому відділі – майже горизонтальні, 

тому провести голку легше, можна просто вводити її 

перпендикулярно шкірі в усіх площинах. 

Оскільки остисті відростки навіть у поперековому відділі все 

ж таки ледь схиляються в каудальному напрямі, при проколі шкіри над 
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верхнім краєм нижчого остистого відростка голка, введена 

перпендикулярно, упреться або в цей відросток, або (глибше) у 

верхній край пластинки нижчого хребця. Через це краще проколювати 

шкіру під нижнім краєм вищого остистого відростка, тоді 

перпендикулярно введена голка пройде як раз між пластинками 

сусідніх хребців. 

Прокол шкіри (лише шкіри!) товстою голкою або стилетом 

забезпечить (1) легше проведення доволі товстої та тупої голки Туохі 

крізь шкіру та (2) меншу вірогідність занесення до епідурального 

простору на кінчику голки Туохі мікроскопічного шматочка шкіри з 

мікроорганізмами, що живуть у порах шкіри. 

Уведення епідуральної голки – повільне й неглибоке (на 2-3 

см) крізь отвір у шкірі краще здійснювати з мандреном, щоб кінчик 

голки не забивався шкірою та тканиною надостистої зв'язки.  

Напрям зрізу голки Туохі – краніальний (до голови) від 

самого початку її введення – забезпечить, по-перше, той самий напрям 

і в епідуральному просторі, де катетер переважно вводять краніально, 

по-друге, при нерідко потрібному незначному краніальному відхиленні 

кінчика голки – менший риск проколу дурального мішка (його може 

торкнутися лише тупий “лікоть” згину кінчика, який його не проколе, 

а лише відштовхне), по-третє, зменшить можливість латерального 

відхилення несиметричного кінчика голки. 

Перевірка розміщення у сагітальній площині. Ледь 

увійшовши голкою до надостистої зв'язки або задньої частини 

міжостистої, коли голка вже міцно “зав'язла” у щільних тканинах, 

корисно відпустити її та пересвідчитися, що вона знаходиться у 

серединній сагітальній площині. Якщо вона відхиляється вбік, треба 

підтягти її кінчик до шкіри та знову ввести – правильніше. 

 

Мал.113. Правильний (суцільна лінія) і неправильний (штрихова лінія) напрям голки. 
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Особливо легко “втратити” серединну сагітальну площину, 

коли пацієнт лежить боком (Малюнок 113). Тоді саме на цьому етапі, 

коли Ви відпустили голку, корисно подивитися на неї з боку голови 

пацієнта або його ніг – у такому ж ракурсі, як на Малюнку 113. 

Виймання мандрена після введення кінчика голки до 

міжостистої зв'язки знаменує початок нового, дуже відповідального, 

етапу – ще більш обережного просування голки до епідурального 

простору, із постійною готовністю миттєво зупинитися. Для 

забезпечення такого контрольованого руху, голка має бути дуже 

надійно фіксована Вашими пальцями або за крильця (Малюнок 114), 

або за втулку (Малюнок 115). При обох варіантах Ваша рука (або дві 

руки), що тримає голку, має дуже надійно спиратися на спину 

пацієнта. 

 

 

 

Фіксація голки за крильця великими та вказівними 

пальцями дозволяє (Малюнок 114) надійно контролювати її рух, 

добре відчуваючи опір міжостистої та жовтої зв'язок під час 

Малюнок 114. Фіксація голки Вейсса за крильця. Великі та вказівні пальці надійно 

тримають голку за крильця, всі інші пальці можуть спиратися на спину пацієнта. 
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повільного просування кінчика голки. Рештою пальців можна спершу 

направляти голку (як на малюнку), а потім – коли вона ввійде глибше – 

треба надійно спиратися на спину пацієнта. У втулці голки може бути 

мандрен (як на Малюнку 114). Але можна “навісити” на отвір втулки 

краплю фізрозчину. Ця “висяча крапля” при потраплянні кінчика 

голки до епідурального простору буде “всмоктана” до голки 

негативним тиском епідурального простору (але не завжди).  

Такий спосіб тримання голки при входженні до епідурального 

простору потребує більшого досвіду, ніж зображений на Малюнку 
115. До того ж, негативний тиск не завжди буває в поперековому 

відділі (особливо в сидячій позі). 

 

 

 

Фіксація голки за втулку та шприц (Малюнок 115) є 

надійнішою та простішою для початківця. Епідуральна голка при 

цьому не потребує крилець.  

Після входження до міжостистої зв'язки та виймання 

мандрена, до втулки епідуральної голки приєднують шприц із 

фізрозчином і з бульбашкою повітря, яка слугуватиме манометром. 

Тильна сторона лівої кисті або її пальців (залежно від відстані) надійно 

спирається на спину пацієнта, а кінчики пальців лівої кисті тримають 

втулку голки, упираючись у неї та шприц, щоб голка не “влетіла” до 

Мал.115. Фіксація голки за втулку та шприц (із фізрозчином і бульбашкою повітря), з 

упором тильної сторони кисті, пальці якої тримають голку, на спину пацієнта. 
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епідурального простору надто глибоко. Великий палець правої кисті 

тисне на поршень шприца. Голка просувається дуже повільно, по 1-2 

мм, після кожного такого просування поршнем шприца перевіряють 

опір уведенню фізрозчину. 

Допоки кінчик голки лишається у щільних зв'язках, фізрозчин 

до них увести не вдається, при натисканні на поршень бульбашка 

повітря стискається, а сам поршень (якщо він має легкий хід) може 

“відпружинювати” назад. 

 

Білясерединний доступ у люмбальному відділі 

Білясерединний (або ж парамедіанний, або ж парамедіальний, 

або ж біляостистий) доступ у 

люмбальному (поперековому) відділі 

виконують, якщо пацієнт не може добре 

зігнути спину або якщо надостиста 

зв'язка осифікована (це трапляється не 

лише в дуже старих людей). Тоді голку 

вколюють на 1-2 см вбік від серединної 

лінії, нижче (каудальніше), ніж при 

серединному доступі – проти верхнього 

краю або проти середини остистого 

відростка нижчого хребця. Голку 

спрямовують трохи краніально й 

медіально – щоб проколоти жовту зв'язку 

(інші зв'язки при цьому доступі 

оминаються) у центрі міжхребцевого 

проміжку, де менше кровоносних судин. 

Точно обрати потрібний напрямок неможливо без значного досвіду в 

епідуральній анестезії, тому цей доступ 

– не для початківця (Малюнок 116, В). 

 

Доступ Тейлора [англ.: Taylor 

approach], або ж люмбо-сакральний 

доступ, носить ім'я уролога Тейлора, 

що спопуляризував цей доступ для 

спінальної анестезії при урологічних 

операціях у дуже старих пацієнтів із 

повним зростанням хребців [J.A.Taylor, 

1940]. Це, по суті, білясерединний 

доступ крізь найбільший з 

інтерламінарних отворів – між L5 та S1. 

Мал.116. Серединний (А) та 
білясерединний (В) доступи 

в поперековому відділі. 

Мал.117. Доступ Тейлора. 
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Він годиться й для епідуральної анестезії, але голка має бути досить 

довгою (не менше 10-12 см).  

Поза пацієнта може бути як сидячою, так і лежачою. Місце 

уколу – на 1 см медіальніше й на 1 см каудальніше (нижче) Spina iliaca 

posterior superior, але треба також помітити розташування проміжку 

між L5 та S1. Голка йде у напрямі цього проміжку, під кутом 45° 

медіально й під кутом 45° краніально (угору), до проколу жовтої 

зв'язки, що визначається за втратою опору (Малюнок 117). Відстань 

до неї від шкіри тут – значно більша, ніж на інших рівнях (тому 

потрібна довга голка). Застосовують цей метод не лише для 

урологічних, а й для інших операцій, у тому числі – на промежині. 

 

Торакальна епідуральна анестезія 
Коли сама епідуральна анестезія не забезпечує 

 задовільних умов для виконання операції, 

 як це буває в торакальній хірургії та при операціях на шлунку, 
 її проводять на тлі загальної анестезії, 

 що дозволяє оперувати під поверхневим наркозом 

 і зменшити стресорний вплив хірургічної травми.  
B.B.Gutshe, 2000 

Середньо-грудні корінці, які іннервують верхній поверх 

черевної порожнини, можуть бути блоковані достатнім об'ємом 

місцевого анестетика з люмбального доступу; це легше (бо там остисті 

відростки – горизонтальні) і безпечніше (бо там нема спинного мозку). 

Але, по-перше, потрібен доволі великий об'єм місцевого анестетика 

(можлива інтоксикація), по-друге, при цьому блокуються також 

люмбальні й сакральні корінці. Під час черевних операцій це – не біда, 

але для тривалого післяопераційного знеболення крізь епідуральний 

катетер це не годиться: окрім аналгезії грудної та черевної стінки, 

блокуються ноги, промежина, а також сфінктери сечового міхура й 

ануса.  

Через це для операцій на грудній клітці та верхньому поверсі 

черевної порожнини (наприклад, холецистектомія) нерідко проводять 

катетер до епідурального простору після пункції на рівні Т7-Т8. 

Оскільки діафрагмальний нерв при цьому не блокується, можливі 

болісність діафрагми та гикавка під час операції, а неминучий парез 

міжреберних м'язів при використанні концентрованих місцевих 

анестетиків погіршує самостійне дихання. Тому таку анестезію 

здебільшого комбінують із поверхневим (бо аналгезія – епідуральна) 

інтубаційним наркозом, використовуючи для післяопераційного 

знеболювання епідуральне введення анестетиків у малих об'ємах (бо 

треба блокувати лише найближчі сегменти) і низьких концентраціях 
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(бо моторний блок не потрібен). Така ж аналгезія можлива після 

торакальних травм (особливо – з численними переломами ребер). 

Техніка доступу між Т10 і Т11, 

між Т11 і Т12 і між Т12 i L1 мало чим 

відрізняється від поперекової, оскільки 

остисті відростки хребців Т10, Т11 і Т12 – 

майже горизонтальні. Єдиною 

особливістю є те, що тут ці відростки – 

коротші, ніж у поперековому відділі, тому 

відстань від шкіри до епідурального 

простору буде меншою. 

У середньо-грудному відділі 

серединний доступ ускладнюється тим, 

що остисті відростки круто спускаються 

понад нижчими хребцями. Голку треба 

вколювати посередині між сусідніми 

відростками та спрямовувати майже під 

45° догори (краніально), щоб провести її 

між цими відростками до жовтої зв'язки. 

Не слід забувати, що тут вона буде 

поверхневішою, ніж у поперековому 

відділі. Але, через гострий кут, голка входить у середньому на 7 см 

своєї довжини. На щастя, при такому крутому куті уколу кінчик голки 

Туохі не так проколює, як відштовхує тверду 

оболонку, і катетер входить легше (Малюнок 

118). 

 

Білясерединний доступ у середньо-

грудному відділі (тут він теж ризикованіший і 

потребує значно більшого досвіду, ніж 

серединний) використовують тоді, коли 

неможливо пройти голкою до жовтої зв'язки 

серединним шляхом (Малюнок 119).  

Голка проколює шкіру на 1-2 см вбік 

від середини нижнього краю відростка і йде 

краніально десь під 20-25° до сагітальної 

площини та під 45-55° до шкіри. Точніше 

описати цей доступ неможливо, він буває 

різним у різних випадках, потребує гарного 

знання анатомії (вивчайте скелети на 

кафедрах анатомії!) і не годиться для початківців. 

Мал.118. Серединний доступ 

у середньо-грудному відділі. 

Мал.119. Білясерединний 
доступ у середньо-

грудному відділі. 
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Дози місцевих анестетиків при торакальному введенні 

потрібні менші, ніж при люмбальному: для операцій на верхньому 

поверсі черевної порожнини вистачає 10-15 мл концентрованого 

розчину. Для знеболення після операції або травми вводять по 3-5 мл 

концентрованого розчину (така доза блокує по 2-4 сегменти вище й 

нижче кінчика катетера). При наявності інфузомата повільно вводять 

слабкий (розведений) розчин (наприклад, 0,125% бупівакаїн у темпі 

10-20 мл за годину). 

 

Цервікальна епідуральна анестезія 

Доступ у цервікальному 

(шийному) відділі застосовується 

доволі рідко, лише для деяких 

операцій (наприклад, каротидна 

ендартеректомія, операції на 

щитовидній і грудній залозах), 

лише анестезіологами, дуже 

досвідченими в усіх доступах. 

Доступ – лише 

серединний, найчастіше – між 

хребцями С7 і Т1. Тут і 

міжхребцевий проміжок – 

найширший, і відстань між жовтою зв'язкою та дуральним мішком – 

більша, ніж будь-де в шийному відділі (хоч і значно менша, ніж у 

поперековому). Голка йде майже горизонтально, як і остисті відростки 

(Малюнок 120). Жовта зв'язка – тонка і знаходиться недалеко від 

шкіри. Пошкодження голкою спинного мозку на цьому рівні матиме 

катастрофічні наслідки! 
Доза приблизно 10 мл місцевого анестетика блокуватиме 

корінці від С4 до Т8. Оскільки з корінців С3-С5 виходить 

діафрагмальний нерв, концентровані розчини місцевих анестетиків 

блокуватимуть діафрагму. Тому при операціях зі спонтанним 

диханням застосовують анестетики слабшої концентрації (1% – 1,5% 

лідокаїн або 0,5% бупівакаїн). При каротидній ендартеректомії 

цервікальну епідуральну анестезію комбінують із поверхневим 

інтубаційним наркозом зі штучною вентиляцією легень. Перед 

затисканням сонної артерії припиняють подачу легко керованого 

загального анестетика (пропофолу або закису азоту), щоб перевіряти, 

як пацієнт виконує команди (знеболення при цьому – епідуральне). 

 

Мал.120. Цервікальна епідуральна 

анестезія (між хребцями С7 і Т1). 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕПІДУРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 
 

Попадание иглы в перидуральное пространство определяется: 

1) ощущением, что игла сразу как бы проваливается в пустоту; 
2) физиологический раствор свободно, под очень незначительным 

давлением на поршень шприца, поступает в перидуральное 

пространство; 
3) по отнятии шприца от иглы обратного истечения жидкости не 

отмечается. 

Инструкция МЗ СССР, 1953; п.ІІІ-6 
И.П.Изотов, 1953; с.86 

 

Усі відомі методи ідентифікації потрапляння до епідурального 

простору (протягом десятиріч цих методів запропоновано багато) 

зводяться, по суті, до двох: 

(1) утрати опору при переході з щільної жовтої зв'язки до рихлого 

епідурального простору та  

(2) виявлення негативного тиску, що вже існує в епідуральному 

просторі або створюється голкою, що увійшла до нього й 

відштовхнула дуральний мішок. 

 

Проходження крізь жовту зв'язку 
В епідуральній анестезії, як і в інтенсивній терапії, 

 головне – вчасно зупинитися. 
Анестезіологічний фольклор 

Як тільки кінчик голки “вискочить” із жовтої зв'язки до 

епідурального простору, Ваші руки відчують провал – різку втрату 

опору просуванню голки. Якщо голка буде достатньо товстою та 

тупою, “лускання” від цього провалу відчує навіть анестезистка, що 

тримає пацієнта за плечі. Відчує його й пацієнт, але ніякого болю при 

цьому не буде. Найважче для початківця – навчитися зупинятися саме 

тоді, коли зникнення опору сприяє швидкому дальшому просуванню 

голки. 

УВАГА! Голки з фірмових наборів – значно гостріші, ніж старі 

багаторазові голки, тому відчуття опору при проходженні крізь зв'язки 

й відчуття “провалу” при входженні до епідурального простору буде 

слабшим, ніж із доволі тупими багаторазовими голками. 

Таку саму “втрату опору” покаже і шприц. Зі шприца з легким 

ходом поршня фізрозчин дуже легко, без будь-якого опору, піде до 

епідурального простору. Якщо Ви до того постійно натискали на 

поршень, він навіть може з цоканням ударити по дну циліндра 

шприца. Навіть якщо шприц буде поганий (поршень ітиме туго), на 

втрату опору вказуватиме бульбашка повітря, яка зовсім не 

стискатиметься при введенні фізрозчину. 
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Висяча крапля (попередньо навішена на гирло втулки) 

“пірне” у голку. Але більшість анестезіологів, не покладаючись на цей 

метод, вводять голку із шприцом на ній. Хоч негативний тиск в 

епідуральному просторі вже після введення голки виявляється рідше, 

після торакальної епідуральної пункції можна навісити краплю 

фізрозчину на гирло втулки та попросити пацієнта глибоко вдихнути – 

крапля втягнеться до голки. 

Після введення до голки кількох мілілітрів фізрозчину він, як 

правило, назад не витікає – так званої “зворотної краплі” не буде. 

Багато фізрозчину не вводять – від швидкого введення 

великого об'єму можливі неприємні відчуття у пацієнта, зокрема – біль 

у потилиці в літніх людей. 

Отже, після входження кінчика голки до епідурального 

простору треба від'єднати шприц від голки, міцно тримаючи її 

втулку пальцями кисті, яка надійно спирається на спину пацієнта, – 

щоб голка не зсунулася. Якщо з голки не витікає ані ліквор, ані кров, 

ані попередньо введений фізіологічний розчин – це вже добре, хоча 

абсолютної гарантії правильного потрапляння голки ще нема. За голку 

тепер можна не триматися, лише слід попросити пацієнта, щоб він не 

рухався. 

 

Етапи доступу до епідурального простору 

Сумарна характеристика анатомічних утворень, крізь які 

проходить голка, і ознаки перебування в цих утвореннях наведені в 

Таблиці 36. 
Таблиця 36 

СТРУКТУРИ, КРІЗЬ ЯКІ ПРОХОДИТЬ ГОЛКА  
ПРИ СЕРЕДИННОМУ ДОСТУПІ ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

[модифіковано, за: M.J.Cousins, P.R.Bromage, 1988] 

Структура  Коментар 

Шкіра  Якщо попередньо проколота товстою голкою, нема перешкод 

просуванню епідуральної голки 

Надостиста 

зв'язка 

Жорстко фіксує напрям голки.  

Перевірте його, відпустивши голку! 

Міжостиста 
зв'язка 

Інколи – менший опір просуванню голки та введенню розчину, 
ніж у надостистій 

Жовта зв'язка Нерідко – зростає опір просуванню голки та введенню розчину 

(“еластичний” опір) 

Епідуральний 

простір 

Чітке зникнення опору просуванню голки (“провал”).  

Зникає опір уведенню розчину. 

Нема “зворотної краплі”. 

Легко проводиться катетер 
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ТЕСТ-ДОЗА 
Хоч існує багато способів проведення тест-дози, 

майже кожен місцевий анестетик може бути надійним 

маркером для перевірки розміщення катетера.  
B.B.Gutshe, 2000 

Якщо кінчик голки знаходиться в епідуральному просторі, 

введення правильного об'єму розчину правильної концентрації не 

спричинить ніяких небажаних наслідків. Але ми того кінчика не 

бачимо й судити про його місцезнаходження можемо лише за 

непрямими ознаками. Якщо з голки не витікає ліквор – кінчик голки 

начебто не в дуральному мішку. Якщо з голки не витікає кров – 

кінчик голки начебто не в кровоносній судині. Але надто великою є 

небезпека введення повної епідуральної дози місцевого анестетика до 

субарахноїдального простору (із наступною тотальною спінальною 

анестезією) або до кровообігу (із наступною тяжкою інтоксикацією), 

щоб покладатися лише на ті “начебто” – тобто непрямі ознаки. Через 

це повний потрібний об'єм не вводять, не ввівши попередньо невелику 

пробну дозу, або ж тест-дозу. 

Мета введення тест-дози, таким чином, – отримання 

додаткових гарантій, що кінчик голки або катетера, введеного крізь 

неї, не перебуває ані в субарахноїдальному просторі, ані в кровоносній 

судині. 

Об'єм тест-дози має бути достатнім для швидкої (у перші 

хвилини) блокади значного числа сегментів при введенні цієї тест-дози 

до субарахноїдального простору. Отже, ця доза становить для 

лідокаїну 40-60 мг (2-3 мл 2%), для бупівакаїну 8-10 мг (1,6-2 мл 

0,5%), для хлоропрокаїну 60-90 мг (2-3 мл 3%). Якщо Ви зарані 

приготували розчин анестетика з адреналіном у великому (20-

грамовому) шприці, саме цим шприцом Ви вводите 2-3 мл його вмісту. 

Більшу дозу одразу вводити не можна, щоб у випадку 

субарахноїдального потрапляння вона не спричинила надто високої 

спінальної анестезії. Але при інтравазальному потраплянні цієї дози не 

буде яскравої картини інтоксикації – хіба що дрібні симптоми-

передвісники: заніміння язика, металевий присмак у роті. А якщо 

пацієнт у глибокій седації або в наркозі, під яким нерідко виконують 

епідуральну анестезію дітям – ми не матимемо й цих симптомів.  

Ось чому тест-доза мусить містити в собі місцевий анестетик 

із додаванням адреналіну. При внутрішньовенному потраплянні 

розчину, навіть із стандартною для епідуральної анестезії 

концентрацією адреналіну, пульс помітно прискориться (більше ніж на 

20-30 ударів за хвилину) вже через 15 секунд.  
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Після введення тест-дози шприц знову (надійно притримуючи 

голку) від'єднують, а голку після того не тримають, лише дивляться, 

чи не витікає з неї що-небудь: кров, ліквор, анестетик. 

Час очікування ефектів від тест-дози становить 5 хвилин, 

оскільки ознаки спінальної анестезії, особливо від анестетиків із 

повільним початком дії (дикаїн, а особливо – бупівакаїн), можуть 

з'явитися лише після такого інтервалу. Під час цього очікування можна 

попросити поворушити пальцями ніг (тільки пальцями тільки ніг – 

нічим іншим не ворушити, щоб не зсунути голку). Можна спитати, чи 

є якісь нові відчуття. Але ваше питання не повинно містити в собі 

відповідь. Надто нервовий пацієнт одразу відчує те, на що йому 

натякнуть невмілим запитанням. 

Якщо за 5 хвилин не настала спінальна анестезія (епідуральна 

за цей час не почнеться) і не з'явилося ознак інтравазального введення 

місцевого анестетика (отерплість губ чи язика, металевий присмак, 

дзвін у вухах) або адреналіну (тахікардія, артеріальна гіпертензія), 

можна вводити основну дозу. 

 

УВЕДЕННЯ ОСНОВНОЇ ДОЗИ 
Негативний результат тест-дози не повинен сприйматися 

 як абсолютний доказ правильного розташування, 
 і при введенні основної дози все ж потрібна обережність. 

B.G.Covino, D.B.Scott, 1985; p.98 

Тепер одна Ваша рука (частіше – ліва) знову надійно фіксує 

голку до спини пацієнта (два-три пальці тримають втулку, а решта 

пальців або тил кисті спирається на його спину), а інша рука (частіше – 

права) знову приєднує шприц із анестетиком. Ліва рука не ворушиться, 

а права – обертальними рухами притирає шприц до голки. 

Деякі автори рекомендують вводити основну дозу порціями по 

5 мл із 5-хвилинними перервами, особливо крізь дещо підступні 

багатоотворні катетери, інтравазальне розташування яких виявити 

важче. Якщо ж основна доза вводиться просто крізь доволі товсту 

епідуральну голку (якщо її кінчик у судині – кров одразу потече 

назовні), можна ввести всю основну дозу одноразово. 

 

Об'єм  
Для получения хорошей анестезии достаточно ввести  

20 мл раствора дикаина в разведении 3:1000. 

Инструкция МЗ СССР, 1953; п.ІІІ-12 

И.П.Изотов, 1953; с.87 

Фракційне введення основної дози крізь катетер має ще й ту 

перевагу, що початківець, не ризикуючи ввести завелику дозу й 

отримати зависоку анестезію, може досягти потрібного обсягу 
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знечулення, спершу вводячи мінімальну для планованої операції дозу, 

а потім, при потребі, додаючи ще. Але при найпоширенішій у нашій 

хірургії одноразовій епідуральній анестезії (без катетера) замала доза – 

мабуть, гірша, ніж завелика. Бо недостатню за своїм обсягом 

епідуральну анестезію доведеться доповнювати доволі глибокою 

загальною анестезією, із притаманними їй побічними ефектами. Тобто, 

ввести замало – не краще, ніж увести забагато. 

У Таблиці 37 ми наводимо орієнтовні об'єми загальної дози 

(тест-дози плюс основної дози) місцевих анестетиків (3% тримекаїну, 

2% лідокаїну, 0,5% бупівакаїну, 0,3% дикаїну) при одноразовій 

епідуральній анестезії. 

 
Таблиця 37 

ОБ'ЄМИ ДЛЯ ЛЮМБАЛЬНОЇ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

[скорочено, за D.B.Scott, 1989; p.91] 

Верхньо-черевні операції 15 – 25 мл 

Нижньо-черевні операції 15 – 20 мл 

Операції на промежині та нижніх кінцівках 10 – 15 мл 

Післяопераційне знеболення 6 – 10 мл 

Знеболення пологів 6 – 10 мл 

 

 

Ці дози – лише 

орієнтовні й дуже 

приблизні, як усе в 

медицині. Менші дози 

треба вводити літнім 

пацієнтам (Малюнок 

121), а також 

маленьким на зріст, 

ослабленим, вагітним. 

 

 

Формули для розрахунку доз 
Обчислення дози для епідуральної анестезії – складніше, 

 ніж для для будь-якої іншої регіональної блокади. 

M.F.Mulroy, 1996; p.101 

Досвідчений анестезіолог-“дурильщик”, лише глянувши на 

хворого, скаже, скільки йому треба ввести місцевого анестетика 

Мал.121. Загальна доза (тест-доза плюс 

основна доза) при люмбальній анестезії для 
операцій на черевній порожнині, із поправкою 

на вік пацієнта. 
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(знайомого лікарю) для планованої операції. На відміну від нього, 

початківець сподівається знайти точні рецепти або формули для 

розрахунку дози, потрібної для кожної ситуації.  

На жаль, сподівається марно. Величезна кількість 

запропонованих формул і методів обчислення дози (у тому числі – із 

вимірюванням хребців на рентгенограмі) лише довела відсутність 

єдиного надійного способу. За даними різних авторів, на блокування 

одного сегмента (дерматома) потрібно від 1 до 1,6 мл розчину 

анестетика. Але цей об'єм залежить і від самого анестетика, і від його 

концентрації та сегментного рівня введення, і від діаметра корінців 

(найтовщий – S1), і від віку, зросту, а можливо й маси тіла хворого, і 

від додавання адреналіну та карбонатування, і від числа повторних 

уведень – Роберт Хінґсон (R.A.Hingson) навіть придумав образний 

вираз: repainting the fence – повторне фарбування паркану – для 

описання поглиблення блоку від цих додаткових уведень. 

Головне, що заважає таким розрахункам – це відсутність 

лінійної залежності поширення рідини в епідуральному просторі від 

уведеного об'єму. Так, якщо 10 мл анестетика, введеного між хребцями 

L1 i L2, сягнуть рівня Т9 – Т7, додаткові 10 мл підвищать цей рівень 

лише до Т7 – Т5 [B.G.Covino & D.B.Scott, 1985]. Таким чином уведення 

20 мл замість 10 мл призведе не стільки до ширшого, скільки до 

глибшого й тривалішого блоку, внаслідок кращого омивання корінців. 

Ми наводимо лише один спосіб розрахунку дози, освячений 

авторитетом Філіпа Броміджа [Philip R. Bromage], класика 

епідуральної анестезії (Таблиця 38). 

 
Таблиця 38 

РОЗРАХУНОК ДОЗИ ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 2% ЛІДОКАЇНОМ У 

НОРМАЛЬНИХ ДОРОСЛИХ 

[скорочено, за: M.J.Cousins, P.R.Bromage, 1988] 

Рівень пункції Зріст  Об'єм Максимальна доза* 

Люмбальний  150 см 

 

1 мл/сегмент 

 

Лідокаїн (або 

рівносильна доза 

іншого): 
500 мг 20-річному, 

200 мг 80-річному 

+ 5 см Додати 0,1 мл/сегмент на 
кожні 5 см понад 150 см 

Середньо-торакальний  70% вищенаведеної дози 

* В акушерстві – обережніше з дозами (може знадобитися зменшення на 30%). Хворі на 
атеросклероз можуть потребувати зменшення на 50%. В обох випадках краще вводити 

дозу порціями. Ще одне приблизне правило для 2% лідокаїну (з адреналіном): 20-40 

років – 1-1,5 мл/сегмент (із поправкою на зріст); 40-60 років – 0,5-1 мл/сегмент (із 
поправкою на зріст); 60-80 років – 0,3-0,6 мл/сегмент (із поправкою на зріст). 
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Швидкість уведення 
Тихше їдеш – довше будеш. 

Фольклор водіїв 

Основну дозу треба вводити повільно, у темпі 10-20 мл за 

хвилину. Простіше запам'ятати максимальну швидкість – 1 мл за 3 

секунди (у ритмі вальсу: раз-два-три – кубик). Повільне й 

рівномірне введення має цілий ряд переваг. По-перше, після нього 

анестезія буває менш широка (менш висока), але більш глибока й 

рівномірна, без “мозаїчності”. Раніше це пояснювали виходом 

анестетика крізь міжхребцеві отвори до паравертебрального простору 

(і меншим підйомом у краніальному напрямі), а зараз пояснюють 

кращим і рівномірнішим заповненням усіх щілин епідурального 

простору. По-друге, швидке введення може бути болісним для 

пацієнта. По-третє, швидке введення значного об'єму серйозно 

підвищує лікворний тиск – можливо, саме цим пояснюється біль у 

потилиці, на який у такий момент скаржаться літні пацієнти. По-

четверте, навіть при непоміченому потраплянні кінчика голки до 

епідуральної вени буде значно меншим риск інтоксикаційних проявів.  

При епідуральній анестезії використовують велику дозу 

місцевого анестетика, вона перевищує максимальну припустиму дозу 

для внутрішньовенного введення. Якщо така доза потрапить до вени 

швидко – інтоксикація буде неминучою. Якщо повільно – інтоксикації 

не буде (як при крапельному введенні лідокаїну в кардіології).  

Якщо до місцевого анестетика доданий адреналін, корисно під 

час уведення стежити за частотою пульсу. При внутрішньовенному 

потраплянні розчину з адреналіном пульс прискориться більше ніж на 

20-30 хв
-1

 вже через 15 секунд [D.C.Moore, M.S.Batra, 1981]. На екрані 

пульсоксиметра або електрокардіоскопа це одразу видно. “Вручну”, на 

жаль, це виявити важко, бо таке прискорення є скороминучим. 

Цей метод не є надійним (низька селективність) при пологах, 

бо під час переймів у жінки теж швидко міняється частота пульсу. 

Якщо цей тест проводиться під загальною анестезією, особливо 

фторотановою, під якою нерідко виконують епідуральну анестезію у 

дітей, цей метод теж ненадійний (низька специфічність), бо 

прискорення пульсу буває меншим або зовсім відсутнє [S.S.Liu, 

R.L.Carpenter, 1996; S.Kozek-Langenecker et al., 1996] . 

Внутрішньовенне потрапляння розчину з адреналіном може 

проявитися також нервовим збудженням, блідістю обличчя, 

парестезіями, головними й загрудинними болями.  

Якщо адреналін не додавався, для виключення 

інтравазального розміщення голки чи катетера можна швидко болюсно 

ввести 5 мл 2% лідокаїну. Внутрішньовенне введення такої 
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субтоксичної дози проявиться дзвоном у вухах, металевим присмаком 

у роті, відчуттям затерплості та поколювання навколо рота, нервовим 

збудженням і відчуттям загального нездужання.  
 

Завершення епідуральної пункції без катетеризації. 

Після введення основної дози можна просто витягти голку 

разом із шприцом (як при спінальній анестезії), а потім зробити 

асептичну наліпку на доволі великий отвір у шкірі. Але, на нашу 

думку, краще спершу від'єднати шприц, надійно фіксуючи голку до 

спини (пальці – на втулці, кисть – на спині) і ще раз пересвідчитися, 

що з голки не витікає ані кров, ані ліквор, ані місцевий анестетик. 

Початківцям, які ще не навчилися надійно фіксувати голку до 

спини під час уведення основної дози, класик регіональної анестезії 

Дéніел Мур [D.C.Moore] рекомендує наступну процедуру. Одразу 

після введення основної дози, не від'єднуючи шприца, треба потягти 

його поршень на себе (аспіраційна проба). Якщо натягнеться лише 1-2 

мл прозорої рідини – нічого страшного, це – анестетик, треба знову 

ввести його до епідурального простору й витягти голку разом із 

шприцом. Якщо ж поршень не зупиняється, і до шприца легко 

набирається багато прозорої рідини – це означає, що Ви ненароком 

прокололи дуральний мішок під час уведення основної дози, яка, 

таким чином, щойно потрапила до субарахноїдального простору, 

внаслідок чого за кілька хвилин настане тотальний спінальний блок. 

Щоб цьому запобігти, треба, не зсуваючи голку, повільно аспірувати 

20-50 мл цієї суміші ліквору з анестетиком, витягти голку, швидко 

покласти хворого навзнак (обличчям догори) і бути готовим до 

лікування високої або тотальної спінальної анестезії. Утім, якщо 

вдасться одразу ж і повільно аспірувати 50 мл ліквору, висока 

спінальна анестезія може не встигнути настати. Аспірація більше 50 

мл, швидка аспірація та лаваж (промивання) субарахноїдального 

простору, скоріш за все, не показані [D.C.Moore, 1979]. 

 

УВЕДЕННЯ ЕПІДУРАЛЬНОГО КАТЕТЕРА 
Показання до катетеризації епідурального простору – потреба 

анестезії при тривалих операціях (для яких не вистачає одноразової 

анестезії без катетера) або тривалої аналгезії після операцій, у пологах 

або при тяжких больових синдромах (особливо – в онкології). 

Протипоказання – відсутність можливості забезпечити 

асептику при тривалому введенні ліків до епідурального простору. 

Саме з цієї причини більшість вітчизняних анестезіологів знеболює 

операції без катетера. Перевага післяопераційної епідуральної 

аналгезії не повинна перевищувати риску інфікування епідурального 
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простору, якщо умови післяопераційного догляду – далекі від 

ідеальних. До того ж, кількість невдач і ускладнень при епідуральній 

анестезії з катетером – вища, ніж без катетера (Таблиця 39). 
Таблиця 39 

НЕВДАЧІ ПРИ ЛЮМБАЛЬНІЙ (ПОПЕРЕКОВІЙ) ЕПІДУРАЛЬНІЙ АНЕСТЕЗІЇ 
[M.J.Cousins, P.R.Bromage, 1988] 

 Крізь голку Крізь катетер 

Кількість анестезій 84 80 

Кількість невдач 2 (2,4%) * 12 (15%) * 

Причини невдач Недостатня доза – 1  

Голка “не там” – 1  

Не пройшов катетер – 4 ** 

Катетер пройшов, та аналгезії не було – 3 

Мозаїчний блок – 1  
Кров у катетері – 2 

Односегментний блок – 1 
Катетер проколов дуральний мішок – 1   

Непоправні невдачі 1 (1,2%) 8 (10%) ** 

* p < 0,001 
** Мандрен (стилет, провідник) у катетері може сприяти проведенню катетера, але 

також може сприяти ускладненням, наприклад, потраплянню до судин. При невдачі 

проведення катетера можна ввести всю дозу крізь голку або перейти на інший 
міжхребцевий проміжок, але це потребує нового введення голки з його потенційними 

ускладненнями. 

 

Вимоги до асептики при катетеризації – ще суворіші, ніж при 

пункції епідурального простору. Щоб катетер не торкався нічого 

нестерильного, шкіра спини загодя (ще до пункції) широко 

обробляється антисептиком, а під нижній бік пацієнта підкладається 

стерильна пелюшка. 

До основної дози чи після? Більшість вітчизняних 

анестезіологів, які застосовують інтраопераційну епідуральну 

анестезію з катетером, вводять його одразу після введення голки до 

епідурального простору (тест-дозу вони вводять вже крізь проведений 

катетер). Але значна частина закордонних анестезіологів спершу 

вводить тест-дозу, потім – основну дозу (лишивши в шприці ще 2-3 мл 

для повторної тест-дози крізь катетер), а потім проводить катетер і 

крізь нього вводить другу тест-дозу для перевірки розташування 

кінчика катетера. Цей метод має дві переваги: по-перше, якщо катетер 

не пройде або ненароком висмикнеться при вийманні голки, анестезія 

на кілька годин (може, й на всю операцію) усе ж таки буде забезпечена 

[R.S.Atkinson et al., 1981]; по-друге, катетер, уведений після основної 

дози, рідше потрапляє інтравазально [A.J.W.Verniquet, 1980; 

R.M.Griffin, R.P.F.Scott, 1984; M.F.Mulroy, 1996], можливо, завдяки 

розширенню простору між дуральним мішком і жовтою зв'язкою. 
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Напрям зрізу голки Туохі – зазвичай краніальний (догори). 

Оскільки зріз цієї голки скеровує кінчик катетера не під прямим кутом, 

а під тупим (уперед і вбік), а голка теж, навіть у поперековому відділі, 

буває скерованою дещо краніально, катетер доволі легко йде 

паралельно твердій мозковій оболонці (Малюнок 122). 

Можна, повернувши зріз голки в каудальний бік, провести 

катетер каудально (униз). Але, по-перше, катетерові доведеться 

крутіше повертатися, і він може піти не вниз, а вбік – до 

міжхребцевого отвору [M.F.Mulroy, 1996]. По-друге, при 

“прокручуванні” голки можна “просвердлити” тверду оболонку. По-

третє, при пункції на грудному рівні крутий краніальний напрям 

голки сам диктує краніальне спрямування катетера, для анестезії на 

нижньо-грудному рівні пункція виконується нижче, на 

найбезпечнішому поперековому рівні, а при потребі блокування 

верхньо-крижових корінців (для операцій на нижніх кінцівках) 

пункцію роблять між нижніми поперековими хребцями. Отже, в 

більшості випадків каудальне спрямування катетера просто не 

потрібне. 

Просування голки глибше (на 1-3 міліметри) до 

епідурального простору деякі автори рекомендують для легшого 

проведення катетера, бо ознаки потрапляння голки до епідурального 

Мал.122. Уведення епідурального катетера на поперековому рівні. Зріз голки Туохі 
скерований краніально (догори). При цьому тупий «лікоть» зігнутого кінчика голки 

більше відштовхує, ніж проколює Dura mater, а катетер іде майже паралельно до неї. 

Катетер проводять за кінчик голки на 3-4 см. 
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простору (утрата опору, тощо) можуть бути виявлені, ще коли лише 

частина зрізу кінчика голки пройшла поза жовту зв'язку: фізрозчин або 

анестетик проходитиме легко, а катетер може не пройти. Але якщо Ви 

неабияк просунули голку при “провалі”, подальше просування може 

призвести до проколу дурального мішка.  

Дротяний мандрен (якщо він є в катетері) треба трошки (десь 

на 1 см) підтягти, щоб передні кілька міліметрів катетера були 

м'якшими та гнучкішими. 

Фіксація голки лівою рукою (якщо Ви – правша) і зараз має 

велике значення: кінчики великого та вказівного пальців тримають 

втулку голки, а тильна сторона пальців або кисті надійно спирається 

на спину хворого. 

Підтримання катетера (скрученого в моток, щоб не звисав і 

не торкався нестерильних ділянок шкіри чи білизни) здійснюється або 

вільними пальцями (III, IV i V) тієї ж руки, що тримає голку, або III, IV 

i V пальцями правої руки, великий і вказівний пальці якої вводять 

кінчик катетера до голки. 

Проходження катетера крізь кінчик голки Туохі 

відчувається по невеликому опору під час його проведення крізь цей 

зігнутий кінчик. При цьому потрібне помірне зусилля, тому голку ще 

треба надійно фіксувати до спини. Якщо катетер, упершись у цьому 

кінчику, зовсім не проходить – можна думати, що зріз голки частково 

знаходиться в жовтій зв'язці. Тоді треба витягти катетер, який ще не 

виходив до епідурального простору, просунути голку на 1-3 міліметри, 

повторити тест-дозу і знову спробувати провести катетер. 

Не можна витягати катетер, якщо він уже пройшов за 

кінчик голки! Зріз голки Туохі може або “обстругати”, або зовсім 

відрізати проведену до епідурального простору ділянку катетера. 

Фрагмент катетера або “стружка” від нього залишиться в 

епідуральному просторі. Від цього буває мало проблем медичних, але 

багато – юридичних. 

Якщо, вже після проведення катетера за кінчик голки, Вам 

чомусь схочеться ввести його якось інакше (наприклад, підтягти й 

увести заново), це можна робити, лише витягши голку разом із 

катетером і “переколовшись” наново. 

Подальше просування катетера, як правило, дається легко. 

Під час такого просування можна вже не тримати голку. Якщо в 

катетері є мандрен, його витягують на кілька сантиметрів, а потім на 

ту ж відстань просувають катетер. Мандрен не треба проводити 

глибше кінчика голки, бо при його витягуванні витягнеться й катетер. 
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Глибина просування катетера 

Всесвітньо відомий “епідураліст” P.R.Bromage вважає 

оптимальною глибиною просування катетера (поза кінчик голки) 3-4 

см: при більшій глибині катетер може загнутися, частіше буває 

одностороння аналгезія (від потрапляння кінчика катетера до рукава 

зовнішнього листка твердої оболонки) або катетеризація епідуральної 

вени, а при меншій глибині катетер частіше ненароком “висмикується” 

з епідурального простору. D‟Angelo et al. [1996] при кількагодинному 

епідуральному знеболюванні пологів виявили, що просування катетера 

лише на 2 см мінімізує риск однобічної аналгезії або потрапляння до 

вени, але при рухах пацієнтки катетер значно частіше випадає з 

епідурального простору, тому “переколюватися”, тобто заново 

виконувати пункцію з катетеризацією, доводиться частіше. 

Проведення катетера на 8 см значно частіше супроводжувалося його 

потраплянням до вени. Через це вони вважають, що при очікуваних 

короткочасних пологах краще просувати катетер на 2 см, а при 

тривалих – на 6 см (Таблиця 40). 

 
Таблиця 40 

ЧАСТОТА УСКЛАДНЕНЬ ПРИ РІЗНІЙ ГЛИБИНІ ПРОСУВАННЯ КАТЕТЕРА 

[скорочено, за: R. D’Angelo et al., 1996] 

 

Ускладнення  

На 2 см 

(n = 200) 

На 4 см 

(n = 198) 

На 6 см 

(n = 196) 

На 8 см 

(n = 190) 

Уведення до вени 5 % 6,5 % 5,6% 14 % 

Однобічна аналгезія 3,5 % 13,5 % 13,5 % 9 % 

Випадання катетера 8 % 1,5 % 1 %  –  

Довелося підтягувати  –  24 % 19,5 % 23,5 % 

Довелося “переколотися” 12,5 % 10,5 % 6 % 5 % 

 

Виймання голки – “критичний маневр”, за виразом Д.Мура. 

Бо якщо з голкою витягнеться й катетер – Вам буде дуже прикро. Тут 

стане в нагоді мандрен, хоч можна обійтися й без нього. Знову великий 

і вказівний пальці лівої руки тримають втулку голки, а великий і 

вказівний пальці правої руки міцно тримають катетер (і, якщо він є, 

мандрен у ньому) на відстані десь 2 см від втулки. Далі права рука не 

рухається, а ліва підтягує втулку голки до великого та вказівного 

пальців правої руки. Так роблять кілька разів, поки кінчик голки не 

вийде з тіла пацієнта. 

Тепер великий і вказівний пальці лівої руки міцно фіксують 

катетер (і, якщо він є, мандрен у ньому) біля самої шкіри, а права рука 

стягує з нього голку, поки її втулка не опиниться біля дистального 

кінця катетера.  
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Виймання мандрена (якщо він був) теж потребує обачності. 

Він сприяв утриманню катетера в тілі пацієнта, поки Ви витягували 

голку. Але, якщо Ви просто висмикнете його – він може витягти за 

собою і катетер. Якщо Ви триматимете середину голки великим, 

вказівним і середнім пальцями лівої руки, а катетер біля кінчика голки 

– безіменним пальцем i мізинцем лівої руки, при плавному витягуванні 

мандрена правою рукою ніякої халепи не станеться. Лише після того 

голку знімають із дистального кінця катетера. Знявши голку, перевірте 

відстань від шкіри до мітки на фірмовому катетері – щоб 

пересвідчитися, що при вийманні голки Ви не підтягли катетер. 

 

Приєднання адаптера (конектора, з'єднувача) або тонкої 

голки до проксимального кінця катетера не становить проблем. 

 

Аспіраційна проба (нехай і повторна, якщо її робили до 

введення катетера) є абсолютно необхідною, але не абсолютно 

надійною. Через малий діаметр катетера, відсутність ліквору або крові 

при аспірації не гарантує ані від інтравазального (стінка вени може 

закрити отвір катетера), ані від субарахноїдального потрапляння 

кінчика катетера. 

 

Тест-доза (нехай і повторна, якщо її вводили до введення 

катетера) також є абсолютно необхідною. Саме тому, якщо основну 

дозу вводять до катетеризації, у шприці з основною дозою лишають 2-

3 мл анестетика. Якщо навіть до основної дози адреналін не додавався, 

тест-доза повинна містити сліди адреналіну. При інтравазальному 

розташуванні кінчика катетера адреналін у тест-дозі дасть тахікардію 

та артеріальну гіпертензію, а при субарахноїдальному розташуванні 

кінчика катетера місцевий анестетик тест-дози дасть спінальну 

анестезію за кілька хвилин. Отже, протягом 5 хвилин треба стежити за 

пульсом, артеріальним тиском і можливими проявами спінальної 

анестезії (див. підрозділ “ТЕСТ-ДОЗА”). 

 

Прикріплення катетера до шкіри має запобігти не лише 

його випаданню, а й зміщенню в глибину (щоб не інфікувати 

епідуральний простір). Залежно від обставин, найчастіше 

застосовують три способи: 

1. Для операцій, при яких пацієнт лежить нерухомо, – на шкіру біля 

місця виходу катетера (краніальніше) кладеться маленька серветка 

(щоб катетер не заламувався), катетер кладеться вздовж хребта 

(паравертебрально) до надпліччя (“перекидається через плече”) та 
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приклеюється по всій довжині лейкопластиром. Таким чином, 

анестезіологові, що стоїть у головах пацієнта, буде зручно вводити 

додаткові дози. 

2. Для тривалішого знеболення (наприклад, при пологах), коли 

пацієнтка рухається, – або застосовують перший спосіб, або ще й 

закручують катетер петлею біля виходу зі шкіри, приклеюють цю 

петлю лейкопластиром до шкіри, а далі катетер фіксують, як при 

першому способі. 

3. Для багатоденного або багатотижневого знеболення (наприклад, 

в онкологічних хворих) катетер виводять убік крізь підшкірний 

тунель (див. далі, підрозділ “Тунелювання катетера”). 

 

Основну дозу (якщо її не ввели до катетеризації) краще 

вводити вже після укладання пацієнта навзнак (догори обличчям), бо в 

цій позі легше реанімувати. Незважаючи на всі запобіжні заходи, 

інтравазальне введення катетера може бути до того не розпізнаним і 

проявитися лише після введення основної дози – тяжкою 

інтоксикацією. 

 

ЗАВЕРШЕННЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ ПУНКЦІЇ 
Асептична наліпка на доволі великий отвір після 

епідуральної пункції необхідна як для зменшення незначного 

підтікання крові з підшкірної тканини, так і для запобігання 

інфікуванню післяпункційного каналу. Як правило, отвір змазують 

антисептиком (наприклад, йодом), закривають маленьким тампоном 

або “вушком” і приклеюють цей тампон клеолом або лейкопластиром. 

Особливого поспіху ця маніпуляція не потребує, але зовсім 

розслаблюватись і марно гаяти час ще рано. 

Укладання пацієнта в найзручнішу позу для операції або для 

підсилення блокади (наприклад, із похилом на правий бік, поки 

хірурги “миються” на апендектомію) дає змогу раціонально 

використати час настання блоку. 

Артеріальний тиск треба вимірювати одразу й часто. Хоч 

при епідуральній анестезії він знижується повільніше, ніж при 

спінальній, ніколи не можна бути абсолютно впевненим, що анестетик 

не потрапив субарахноїдально. До того ж, епідуральну анестезію 

нерідко застосовують у найслабших пацієнтів, за виразом С.С.Юдіна, 

“старичков-простатиков, которые могут умереть и без операции”. 

У таких пацієнтів можливий колапс або, навпаки, гіпертонічний криз 

лише від емоційного стресу.  
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ОЧІКУВАННЯ ЕФЕКТУ 
Час настання ефекту епідуральної анестезії, на відміну від 

спінальної, – доволі тривалий. Це не дивно, оскільки дифузія 

анестетика крізь товстий (від 0,5 до 2 мм) внутрішній листок твердої 

мозкової оболонки не може відбутися миттєво. Тому, одразу ж після 

виконання анестезії та укладання пацієнта, навіть досвідчений 

анестезіолог не може бути стовідсотково впевненим у якості блоку. 

Але в цей час він не “сушить голову” щодо цього, бо йому треба 

уважно слідкувати за двома проявами анестезії: (1) верхньою межею 

блоку та (2) артеріальною гіпотензією. 

 

Визначення рівня сенсорного блоку 
Уникайте перевірки анатомічного рівня блокади голкою; 

 замість неї застосовуйте змочений спиртом тампон або шматочок льоду. 

B.B.Gutshe, 2000 

Західні автори рекомендують визначати сегментний рівень 

знеболення (див. Таблицю 41) не голкою (це може бути неприємним 

для пацієнта), а квачиком зі спиртом або ефіром (бо температурні 

волокна блокуються одночасно з ноцицептивними, тобто больовими). 
Таблиця 41  

ОРІЄНТИРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СЕГМЕНТНОГО РІВНЯ БЛОКАДИ 

[модифіковано, за: M.J.Cousins, P.R.Bromage, 1988] 

Орієнтир на шкірі Сегмент Яке він має значення 

Мізинець  С8 Усі волокна кардіоакселератора  

(Т1-Т4) блоковані. 

Внутрішня сторона плеча та 
передпліччя 

Т1 і Т2 Частково блокований 
кардіоакселератор 

Вершина пахви Т3 Легко запам'ятати цей орієнтир. 

Лінія сосків (між вирізкою та 

мечоподібним відростком грудини) 

Т4-Т5 Можлива блокада 

кардіоакселератора. 

Вершина мечоподібного відростка Т7 Можуть блокуватися Nervi splanchnici 
(T5-L1). 

Пупок  Т10 Симпатична блокада лише нижніх 

кінцівок. 

Ligamentum inguinale T12  

Лобок  L1  

Латеральний край ступні S1 Симпатичної блокади нема.  
Корінець, що блокується останнім. 

Але ми вважаємо більш надійним і для пацієнта (відсутність 

болю від уколу впевнить його у відсутності болю від розрізу), і для 

лікаря (можна розрізнити норместезію, гіпестезію та повну анестезію) 

проходити голкою по серединній лінії, від міжсоскової лінії (Т5) до 

лобка (L1), запитуючи: “Чути чи не чути?”, “Так само чи слабше?”, 

“Гостро чи тупо?”, при останньому запитанні торкаючись то 

кінчиком, то втулкою голки. 
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Схеми сегментної іннервації шкіри (Малюнок 123) не надто 

надійні, зокрема, через те, що шкіра вище Т5 має подвійну іннервацію, 

нема сенсу колоти голкою вище лінії сосків (Т4-Т5). Навіть при повній 

блокаді сегментів Т1 і Т2, в їх зоні іннервації на середній лінії 

збережеться нормальна чутливість, якщо не блоковані С3 й С4, бо ця 

поверхня має подвійну іннервацію (Малюнок 124).  

Мал.123. Сегментні рівні іннервації шкіри (не внутрішніх органів!). Дещо незвична 
поза підкреслює, що нижньо-шийні корінці (С5-С8) іннервують шкіру не шиї, а 

передньо-латеральної поверхні рук, верхньо-грудні (Т1, Т2) – не грудей, а задньо-
медіальної поверхні рук, поперекові (L2-L5) іннервують шкіру не попереку, а 

передньої поверхні ніг, а сакральні (S1-S5) – шкіру задньої поверхні ніг, сідниці та 

промежини (її тут не видно). 
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Через це наявність блоку 

сегментів Т1 і Т2 (а з них виходять 

важливі симпатичні нерви серця) 

перевіряють на медіальній поверхні 

руки, вище (Т2) та нижче (Т1) ліктя 

(Малюнок 123). 

Список основних орієнтирів і 

коментарі щодо їхнього значення 

наведені в Таблиці 41. Решту сегментів 

запам'ятовувати не обов'язково, тим 

більше, що, по-перше, схеми сегментної 

іннервації (Малюнок 123) є доволі 

приблизними, по-друге, чітку межу між 

ними виявити важко – кожна смужка 

шкіри на грудній клітці може мати 

іннервацію від двох сусідніх 

міжреберних нервів (і, відповідно, від 

різних корінців), по-третє, потрібний 

для порожнинних операцій рівень блоку зумовлений не стільки 

соматичною іннервацією шкіри (Малюнок 123), скільки вісцеральною 

іннервацією внутрішніх органів (Малюнок 125). 

 
Мал.125. Вісцеральна іннервація внутрішніх органів. 

Так, при апендектомії не вистачає блоку лише сегментів Т10-

Т11 (Малюнок 125), бо при маніпуляціях на брижі апендикса [лат.: 

Mesocolon appendicis] потрібен рівень блоку не нижче Т7 (як, до речі, й 

Мал.124. Подвійна іннервація 

тулуба вище рівня сегмента Т5. 



 258 

при інших маніпуляціях у черевній порожнині, особливо – на 

очеревині). 

Тому, саме з практичних міркувань, для оцінки верхньої межі 

блоку найзручнішою є Таблиця 41, а для розрахунку дози анестетика – 

Таблиця 42, яку ми тут наводимо повторно: 
Таблиця 42 

ОБ'ЄМИ ДЛЯ ЛЮМБАЛЬНОЇ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

[скорочено, за D.B.Scott, 1989; p.91] 

Верхньо-черевні операції 15 – 25 мл 

Нижньо-черевні операції 15 – 20 мл 

Операції на промежині та нижніх кінцівках 10 – 15 мл 

Післяопераційне знеболення 6 – 10 мл 

Знеболення пологів 6 – 10 мл 

 

Для планування дози й рівня пункції, корисною для 

початківця може бути також Таблиця 43: 
Таблиця 43 

МІСЦЕ ПУНКЦІЇ ТА ПРИБЛИЗНА ДОЗА ДЛЯ ОДНОРАЗОВОЇ ЕПІДУРАЛЬНОЇ 

АНЕСТЕЗІЇ 

[скорочено, із: D.C.Moore, 1979; p.422]* 

 

 
Операції  

Проміжок 

 для пункції  
(вищий хребець) 

 

Об'єм 
анестетика 

Положення 

операційного стола 
після пункції 

Верхньо-черевні: 

  Холецистектомія 
  Операції на шлунку 

 

L2 
L2 

 

17-20 мл 
17-20 мл 

 

Тренделенбург 10° 
Тренделенбург 10° 

Нижньо-черевні: 

  Апендектомія 

  Кесарів розтин 
  Геміколектомія 

  Грижі  

  Гістеректомія 

  Простатектомія позалобкова 

 

L2 або L3  

L2 або L3  
L2 

L2 або L3 

 L2 або L3 

L3 або L4  

 

16-20 мл 

14-18 мл 
16-20 мл 

14-18 мл 

16-20 мл 

16-20 мл 

 

Горизонтальне  

Горизонтальне  
Горизонтальне 

Горизонтальне 

Горизонтальне 

Горизонтальне 

На нижніх кінцівках L3 або L4  14-18 мл Фовлер 10° 

На промежині: 

  Гемороїдектомія 
  Простатектомія трансуретр.  

  Вагінальні пологи 

  Вагінальна гістеректомія 

 

L3 або L4  
L3 або L4  

L3 або L4  

L3 або L4  

 

12-16 мл 
14-18 мл 

12-16 мл 

16-20 мл 

 

Фовлер 10° 
Горизонтальне 

Горизонтальне 

Горизонтальне 

Бокові й задні: 
  Нефректомія 

  Пілонідальна цистектомія 

 
L2 

L3 або L4  

 
16-20 мл 

12-16 мл 

 
Тренделенбург 10° 

Фовлер 10° 

* Цифри в цій таблиці – приблизні, вони вказують, чого початківцеві не треба 

перевищувати. Вони можуть дещо мінятися, відповідно до зросту, віку, ваги й фізичного 
стану пацієнта. Досвідчений в епідуральній анестезії лікар може застосовувати інші 

дози, до яких він прийшов методом “спроб і помилок”. 
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Оцінка моторного блоку 

Шкала Броміджа (Таблиця 43a) була запропонована ще в 

1978 році американським анестезіологом Філіпом Броміджем (Philip R. 

Bromage) для оцінки моторного (рухового) блоку, передусім на нижніх 

кінцівках (L1 – S2). 

 
Таблиця 43a  

ШКАЛА БРОМІДЖА 

[модифіковано, за: M.J.Cousins, P.R.Bromage, 1988] 

Оцінка Ступінь блоку Здатність до рухів на нижній кінцівці 

I Нема (0%) Може повністю згинати ноги й стопи 

II Частковий (33%) Ледь здатний згинати ноги в колінах, але повністю 

збережене згинання стоп 

III Майже повний 
(66%) 

Не може згинати ноги в колінах, але може згинати стопи 

IV Повний (100%) Не може поворушити ногами чи стопами 

 

Модифікована шкала Броміджа (Таблиця 43b) зараз є 

найбільш популярною серед лікарів-практиків [J.Gudaityte et al., 2005]. 

 
Таблиця 43b  

МОДИФІКОВАНА ШКАЛА БРОМІДЖА 

Оцінка Здатність до рухів на нижній кінцівці 

0 Нема моторного блоку 

1 Не може підвести випростану ногу 

2 Не може зігнути ногу в коліні 

3 Не може зігнути стопу в гомілково-стоповому суглобі 

 

 

Артеріальний тиск також є показником настання блоку 

(якщо анестезія охоплює хоча б нижньо-грудні сегменти). Тобто, якщо 

тиск після такої анестезії довго не знижується – можна опасатися, що й 

аналгезії не буде. 

Коли “митися” хірургам? Якщо для епідуральної анестезії 

застосований лідокаїн або інший місцевий анестетик швидкого 

початку дії – хірургам можна починати миття рук одразу після 

укладання пацієнта. При використанні дикаїну або бупівакаїну 

(Анекаїн, Маркаїн), краще почекати перших проявів анестезії 

(сенсорного блоку). 

 

ПРОБЛЕМИ ПРИ ВХОДЖЕННІ  
ДО ЕПІДУРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

Nothing is as easy as it looks (Усе не так просто, як здається). 
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Перший закон Мерфі 

Отримання ліквору 
Следует помнить, что так же легко может вводиться 

физиологический раствор при попадании иглы в субарахноидальное 
пространство, но при этом после отнятия шприца из иглы будет 

капать спинномозговая жидкость 

Инструкция МЗ СССР, 1953; п.ІІІ-7 
И.П.Изотов, 1953; с.86 

Як правило, прокол дурального мішка не викликає сумнівів, 

бо при входженні до субарахноїдального простору доволі товстою 

епідуральною голкою ліквор не крапає, а тече. У такому випадку треба 

якнайшвидше закрити голку пальцем або мандреном, бо чим більше 

витече ліквору – тим вірніше пацієнт матиме головні болі. 

Але інколи так звана “зворотна крапля” [англ.: drip back; 

рос.: обратная капля] може викликати сумніви: чи це ліквор, чи 

фізрозчин або місцевий анестетик, уведений Вами? Бо інколи навіть і з 

епідурального простору, при його ідентифікації, частина введеного 

фізрозчину може повертатися. Після введення до епідурального 

простору основної дози місцевого анестетика, частина його теж може 

крапати з голки після від'єднання шприца. 

“Проба передпліччям” – найпростіший і дуже надійний 

спосіб відрізнити ліквор від фізрозчину або місцевого анестетика. 

Якщо підставити (не порушуючи асептики) нижче голки Ваше оголене 

передпліччя, не закрите ані рукавом, ані гумовою рукавичкою, Ви 

одразу відчуєте, що за рідина крапає з голки: ліквор буде теплим, аж 

гарячим (це відчує навіть Ваша кисть, вдягнена у рукавичку), а введені 

Вами розчини будуть прохолодними. 

Швидкість крапель також є досить надійним показником. 

Уведені Вами розчини витікатимуть все рідшими краплями, а ліквор – 

постійним темпом (краплями – крізь тонку голку, струменем – крізь 

товсту). Іншими диференційними ознаками є проби на глюкозу й на 

білок, які містяться в лікворі, але ці проби потребують бодай 

мінімального оснащення (наприклад, паперових смужок “Глюкотест”), 

які навряд чи знайдуться в наших операційних. 
Таблиця 44 

ПІДОЗРА НА ПРОКОЛ ТВЕРДОЇ ОБОЛОНКИ СПИННОГО МОЗКУ  

ПРИ ЕПІДУРАЛЬНІЙ АНЕСТЕЗІЇ 
[модифіковано, за: M.J.Cousins, P.R.Bromage, 1988] 

Прояв  Причина  Тактика  

Другий “провал”, і з 

голки тече рідина  

Потрапляння до 

субарахноїдального 

простору 

Зробіть спінальну анестезію або 

епідуральну – на іншому 

міжхребцевому проміжку 

Другий “провал” (уже 
після жовтої зв'язки),  

рідина з голки не 

Потрапляння до 
субдурального простору? 

Потрапляння до 

Підставте своє передпліччя під 
“зворотну краплю”: холодно – 

розчин, тепло – ліквор. Якщо 
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витікала, але після 

введення розчину – 
незначна “зворотна 

крапля”  

субарахноїдального 

простору? 

розчин – потягніть голку на себе і 

знову увійдіть до епідурального 
простору. Якщо ліквор – зробіть 

спінальну анестезію або 

епідуральну – на іншому 
міжхребцевому проміжку 

Лише один “провал”, 

але “зворотна крапля” 

на невеликій глибині 
(до 4 см) 

Голка косо вийшла з 

міжостистої зв'язки до 

паравертебральних м'язів 

Підтягніть голку до шкіри та 

знову введіть у сагітальній 

площині. 

Лише один “провал”, 

але “зворотна крапля” 
на значній глибині  

(4-6 см) 

Низька піддатливість 

епідурального жиру 

Перевірте своїм передпліччям. 

Якщо повертається розчин – 
уводьте його або катетер (він 

пройде легко 

Голка лише частково 

пройшла крізь жовту 
зв'язку 

Якщо катетер не проходить – 

голка уперлася в дужку нижчого 
хребця (тоді голка й не пройде 

далі) або вищого  хребця (тоді 

можна трохи просунути голку 
вперед) 

Голка – в субдуральному 

просторі 

Перевірте своїм передпліччям. 

Якщо ліквор – зробіть спінальну 

анестезію або епідуральну – на 
іншому міжхребцевому проміжку 

Тактика (див. Таблицю 44) при потраплянні кінчика голки до 

субарахноїдального простору може бути різною: 

1. Увести дозу (в міліграмах), потрібну для спінальної анестезії 

при запланованій операції. Щоправда, для цього треба знати цю дозу 

і бути знайомим зі спінальною анестезією. Якщо (на щастя, це буває 

рідко) субарахноїдальне потрапляння виявиться вже після введення 

основної дози для епідуральної анестезії, треба бути готовим до 

тотального спінального блоку. 

2. Підтягти голку назад, до епідурального простору (витікання 

ліквору припиниться) і повільно ввести тест-дозу, а через п'ять 

хвилин – основну дозу (теж повільно!). Теоретична небезпека 

тотальної спінальної анестезії при такій тактиці рідко справджується 

(ми такого не бачили). 

3. Витягти голку і повторити епідуральну пункцію в іншому 

міжхребцевому проміжку – найбезпечніший варіант, хоча при 

додатковій пункції можна мати додаткові ускладнення. 

У Таблиці 14 узагальнені прояви, які можуть породити підозру 

щодо субарахноїдального потрапляння, можливі причини цих проявів, 

а також поради щодо диференційної діагностики й тактики в різних 

ситуаціях. 

Субарахноїдальне потрапляння катетера на початку 

епідуральної анестезії можливе в 0,2% – 0,7% випадків [M.J.Cousins, 
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P.R.Bromage, 1988]. З цієї причини, навіть якщо основна доза (після 

тест-дози) уже введена до катетеризації, після катетеризації знову 

треба ввести тест-дозу. Саме тому при введенні основної дози перед 

катетеризацією її вводять не повністю, а лишають у шприці 2-3 мл 

анестетика. При тривалій епідуральній аналгезії (не під час операції, а 

при пологах або в постопераційному періоді) катетер теж може 

проколоти тверду оболонку, як при повторних уведеннях анестетиків і 

анальгетиків, так і в інтервалах між ними (від рухів пацієнта). Тому 

при повторних уведеннях рекомендують спершу вводити невелику 

тест-дозу, щоб уникнути тотальної спінальної анестезії внаслідок 

субарахноїдального потрапляння повної підтримуючої дози 

[M.J.Cousins, P.R.Bromage, 1988]. Тактика – витягти катетер і 

встановити його на один проміжок вище, при цьому тест-дозу й 

основну дозу вводити вже лише крізь катетер, щоб вони не потрапили 

поза тверду оболонку крізь отвір у ній. 

Субдуральне потрапляння кінчика голки або катетера 

проявиться, після введення місцевого анестетика, дуже дивним, явно 

асиметричним, розподілом анестезії. Інколи, внаслідок відшарування 

місцевим анестетиком павутинної оболонки від твердої, така анестезія 

може мати доволі великий обсяг. Тактика – як при 

субарахноїдальному потраплянні. 

Отримання крові з голки [англ.: bloody tap – кров'яний 

краник] зустрічається при епідуральній пункції досить часто, означає 

потрапляння кінчика голки до однієї з чисельних епідуральних вен і 

потребує виймання голки (обов'язково!) і переходу на інший 

міжхребцевий проміжок. Ніяких підтягувань голки й уведення 

місцевого анестетика бути не може – дуже великий риск інтоксикації! 

Потрапляння катетера до однієї з епідуральних вен, 
частіше при пологах, коли ці вени розширюються, частіше при 

введенні кінчика голки до епідурального простору збоку від середньої 

лінії (там вони густіші). При введенні повторних доз катетер, що 

раніше стояв правильно, може потрапити до вени. Прояви: (1) 

надходження крові з катетера (не завжди, бо він тонкий); (2) 

тахікардія (якщо анестетик – з адреналіном) або токсичні прояви 

після введення тест-дози. Тактика при виявленні цього ускладнення: 

(1) увести кілька мілілітрів фізрозчину й підтягти катетер на 1-2 см; 

(2) якщо це не поможе – витягти катетер і встановити його в іншому 

проміжку. Профілактика: (1) ніжне введення катетера без гострих 

країв і краще – без мандрена; (2) попереднє введення крізь голку 

фізрозчину або тест-дози для розширення епідурального простору; (3) 

невелика глибина введення поза кінчик голки (3-4 см); (4) аспірація з 
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катетера перед уведенням анестетиків (не дуже надійна); (5) тест-

доза, краще з домішкою адреналіну (потрапляння до вени проявиться 

швидким збільшенням ЧСС і АТ). 

 
 

 

Латеральне спрямування голки при серединному доступі 

трапляється при неправильній її орієнтації, цілком можливій при 

сколіозі. Тоді можна влучити до міжхребцевого суглоба, що 

проявиться раптовим локалізованим болем у боці зі спазмом 

паравертебральних м'язів із того ж боку. Раптовий біль, але в кінцівці, 

в зоні іннервації одним сегментом (по медіальній поверхні коліна – L3, 

по медіальній поверхні голінки – L4) можливий також при контакті з 

корінцем або спінальним нервом. Тут можна також травмувати 

сегментарну артерію спинного мозку (Малюнок 126). 

Травма корінця або спинного мозку можлива при пункції на 

шийному або грудному рівні. На поперековому рівні можлива лише 

травма корінця. Травма товстою голкою самого спинного мозку є 

особливо небезпечною, оскільки його волокна не регенерують, і 

Мал.126. Можливість травмування спінального нерва й сегментарної 
артерії спинного мозку. Зверніть увагу також на суглобовий відросток 

і близькість міжхребцевого суглоба до кінчика голки. 
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сенсорний або моторний дефіцит нижче місця пункції може 

залишитися назавжди. Лікування – не ефективне. Профілактика – 

величезна обережність, особливо – при пункції вище рівня L2, яку 

може виконувати лише лікар, досвідчений в епідуральній анестезії. 

Зрізаний катетер. Якщо, не вийнявши голки, крізь неї 

потягти катетер назад, внутрішній край її зрізу може або 

“підстругати”, або зовсім відрізати фрагмент катетера. Дуже рідко, але 

траплялися випадки, що неякісний катетер обламувався й після його 

проведення до епідурального простору. Як правило, ніяких поганих 

наслідків перебування в тілі пацієнта “стружки” або фрагмента 

катетера, виготовленого з не подразнюючого пластику, не буває. 

Доволі травматична операція для видалення фрагмента з 

епідурального простору в більшості випадків не показана. Але 

пацієнта треба інформувати про цей факт, бо фрагмент рентген-

контрастного катетера може бути випадково виявлений при 

рентгенографії черевної порожнини, а будь-який фрагмент – при ЯМР-

томографії. Тоді може знайтися надто амбіційний хірург, який умовить 

пацієнта на непотрібну операцію, розплачуватися за яку доведеться 

Вам. 

Описані також випадки, коли катетер, проведений надто 

глибоко, не лише закручувався, а й зав'язувався вузликом в 

епідуральному просторі. Як правило, це виявляли при його видаленні 

після операції, коли цей вузлик чіплявся за жовту зв'язку. Інколи його 

вдавалося обережно витягти, не порвавши. Але, якщо він обірветься 

біля шкіри, він утворить канал для можливого інфікування 

епідурального простору. Щоб уникнути гнійного епідуриту, може 

знадобитися його хірургічне усунення. 

Ці та інші технічні проблеми, що можуть виникнути при 

пункції та катетеризації епідурального простору, відображені в 

Таблиці 45. 
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Таблиця 45 

ПРИЧИНИ ТЕХНІЧНИХ ПОМИЛОК НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЕПІДУРАЛЬНОЇ ПУНКЦІЇ 

[модифіковано, за: M.J.Cousins, P.R.Bromage, 1988] 

Структура  Пов'язані з нею помилки та прояви 

Шкіра  Якщо її попередньо не проколоти – важко пройти 

тупою епідуральною голкою 

Надостиста зв'язка Якщо тут голка увійшла косо (латерально), вона й 

далі відхилятиметься вбік. Якщо зовсім оминути цю 

зв'язку, голка не зустрічатиме опору 

Міжостиста зв'язка Якщо тут голка йтиме косо (латерально), вона вийде, з 
утратою опору, до паравертебральних м'язів, що 

помилково сприймуться як епідуральний простір. 

Якщо її зовсім оминути, опору не буде, – голка буде в 
паравертебральних м'язах 

Остистий відросток  Якщо голка вийшла на нього дуже поверхнево – або 

невірно визначений міжхребцевий проміжок, або 

погано зігнута спина. Якщо голка вийшла на нього в 
глибині – можливе надмірне краніальне відхилення 

голки 

Пластинка  Ближче до нижнього краю – поверхнева перепона 
просуванню голки. Ближче до верхнього краю – 

глибша перепона 

Суглобові відростки Раптові біль і м'язовий спазм з одного боку спини або 

попереку 

Жовта зв'язка проколота посередині, але 
голка вчасно не зупинилася 

Голка “проскочила” епідуральний простір і проколола 
тверду оболонку 

Жовта зв'язка проколота збоку від середньої 

лінії, де ближча тверда оболонка й більше вен 

Прокол твердої оболонки (тектиме ліквор) або вени 

(тектиме кров) 

Жовта зв'язка проколота, але голка 
“проскочила” до субдурального простору  

Ліквор не витікає. Деякий опір уведенню розчину та 
“зворотна крапля” місцевого анестетика. Катетер 

проходить важко. Малий об'єм анестетика спричиняє 

широку анестезію з дивним розподілом 

Жовта зв'язка проколота збоку, голка 

вийшла з неї біля спінального нерва 

протилежного боку 

Триваючий “еластичний опір” протягом кількох 

міліметрів, а потім – раптова односегментна 

парестезія 

Епідуральний простір пройдено впритул до 

дурального мішка, розчин для розширення 
простору не вводився 

Катетер проходить важко або, після раптового 

зникнення опору, – ліквор у катетері 

Епідуральний простір пройдено збоку від 

середньої лінії, із потраплянням до вени або 
до субарахноїдального простору 

Кров або ліквор із голки або катетера – згусток у 

катетері, якщо його не промити фізрозчином 

Епідуральний простір досягнутий у місці 

прикріплення жовтої зв'язки до пластинки 

нижчого хребця 

Зник опір уведенню розчину, але голка уперлася у 

верхній край пластинки, катетер провести не вдається 

Епідуральний простір досягнутий у місці 

прикріплення жовтої зв'язки до пластинки 

вищого хребця, лише кінчик голки проколов 

зв'язку 

Зник опір уведенню розчину, але катетер провести не 

вдається. Голка легко просувається вперед 

Епідуральний простір досягнутий збоку від 

серединної лінії 

Катетер може наштовхнутися на спінальний нерв 



 266 

ПІДТРИМАННЯ 
ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

МОНІТОРИНГ 
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something.  

Murphy’s Eighth Law 
Якщо начебто все йде добре – Ви, напевне, чогось не помітили. 

Восьмий закон Мерфі  

Протягом усієї операції під епідуральною анестезією 

вимірювання артеріального тиску є ще важливішим, ніж при 

загальній анестезії, оскільки артеріальна гіпотензія при блокуванні 

грудних сегментів є майже неминучою. Брадикардія, хоч і значно 

рідше, ніж при спінальній, теж можлива, тому треба стежити й за 

частотою пульсу. Пульсоксиметр (якщо він є) постійно показує не 

лише частоту пульсу on-line [он-лайн] (тобто не ту, яка була хвилину 

тому, а теперішню), а ще й сатурацію (насичення) гемоглобіну киснем 

у капілярах, тобто позволяє слідкувати за благополуччям не лише 

оксигенації, а й мікроциркуляції. Мовний контакт із пацієнтом (якщо 

він не седований) також є засобом моніторингу, зокрема, церебральної 

перфузії та оксигенації. 

 

СЕДАЦІЯ  
Зазвичай, для комфорту пацієнта та 

 щоб він не чув дурних жартів і коментарів хірургічної бригади, 
 ми застосовуємо мідазолам від 1,5 до (максимум) 5 мг в/в… 

Armando Fortuna, 2001 

Седація при інтраопераційній епідуральній анестезії 

застосовується значно ширше, ніж при спінальній, оскільки збережена 

тактильна чутливість у нервового пацієнта може призводити до того, 

що будь-який дотик хірурга такий хворий сприйматиме як біль. 

Глибока седація, хоч і не дозволяє використовувати мовний контакт 

як засіб моніторингу, зберігає самостійне дихання, частота, глибина й 

ритмічність якого теж будуть показниками аналгезії та церебральної 

перфузії. 

Тіопентал – найстаріший і найбільш перевірений – годиться 

як для поверхневої, так і для глибокої седації. Переваги: (1) 

дешевизна; (2) протисудомний ефект; (3) відсутність парадоксального 

збудження; (4) індукція печінкових мікросомальних ферментів, які, 

внаслідок цього, швидше метаболізують місцеві анестетики, 

абсорбовані до кровообігу, які можуть спричинити інтоксикацію. 

Недоліки: (1) зниження серцевого викиду, (2) тривалий сон після 

багаторазових підтримуючих доз, (3) можливість бронхоспазму. 

Обов’язкова премедикація атропіном. 
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Діазепам (Сибазон, Реланіум, Седуксен, Валіум) також 

годиться як для поверхневої, так і для глибокої седації. Переваги: (1) 

стабільніша (ніж із тіопенталом) гемодинаміка, (2) протисудомний 

ефект, (3) попередження кетамінових галюцинацій (якщо планується 

введення кетаміну, краще почати з діазепаму й атропіну). Недоліки: 

(1) тривалий сон після багаторазових підтримуючих доз, (2) 

конкуренція з місцевими анестетиками за білки плазми, що підвищує 

риск інтоксикаційних проявів із боку міокарда, (3) можливість 

парадоксального психічного збудження у літніх пацієнтів (дуже рідко 

– у дітей). 

Кетамін (Кеталар, Кетанест, Ketaject, Каліпсол) – 

дисоціативний (на анестезіологічному жаргоні – “шизоїдний”) 

анестетик, зручний для застосовування при більш-менш невдалій 

епідуральній анестезії, оскільки він, окрім седації з амнезією, 

забезпечує ще й знеболення. Переваги: (1) вищезгаданий 

знеболюючий ефект; (2) збереження самостійного дихання, стабільної 

гемодинаміки (навіть деяка гіпертензія) та захисних рефлексів; (3) 

можливість внутрішньом’язового введення (особливо важливо для 

седації маленьких дітей перед епідуральною анестезією, ще до 

венозного доступу). Недоліки: (1) можливий ларингоспазм через оті 

захисні рефлекси; (2) гіперсалівація (теж провокує ларингоспазм); (3) 

яскраві сновидіння і психічне збудження. Про це кожен старий 

анестезіолог може розповісти багато анекдотів, не завжди веселих. 

Обов’язкова премедикація достатніми дозами атропіну і (дуже 

бажано) діазепаму. 

Натрію оксибутират нерідко вводять у невеликій дозі 

(дорослим – до 2 г, тобто до однієї ампули) для поверхневої седації під 

час епідуральної анестезії. Перевага – стабільніша гемодинаміка. 

Недоліки: (1) надто тривалий сон при більших дозах; (2) при 

швидкому введенні можливі судоми й зупинка дихання. Тому його слід 

уводити дуже повільно. 

Пропофол (Диприван, Рекофол) – найпопулярніший у 

розвинених країнах засіб для амбулаторних наркозів та 

інтраопераційної седації, у тому числі – в комбінації зі знеболенням 

епідуральною анестезією (сам пропофол не має аналгетичної дії – як 

тіопентал). Переваги: (1) висока керованість (як в інгаляційних 

анестетиків), (2) швидке й приємне прокидання, (3) потужна 

протиблювотна дія, (4) протисудомний і (5) бронхолітичний ефекти. 

Недоліки: (1) уводиться лише внутрішньовенно, (2) біль у вені (рідко, 

лише на початку введення до тонкої вени, без флебіту), (3) інколи – 

мимовільні рухи під час індукції (не судоми), (4) можливість 
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брадикардії та помірної артеріальної гіпотензії. Брадикардії запобігає 

атропін, болям у вені – попереднє введення мінімальних доз лідокаїну, 

діазепаму або кетаміну, мимовільним рухам – діазепам. Найзручніше 

проводити індукцію та підтримання наркозу чи седації краплинно (на 

фізіологічному розчині або 5%-ній глюкозі), регулюючи глибину 

темпом інфузії. 

Якщо Ви бачите, що блок не вдався і знеболення недостатнє, 

можна використати кетамін (він має, крім седативної, ще й 

анальгетичну дію) або  

Опіоїди застосовують лише при невдалому блоці, коли 

знеболення – явно недостатнє. Фентаніл гарний своєю короткою дією 

(і відповідно – керованістю), а морфін і піритрамід (Дипідолор) – 

супутнім седативним ефектом. 

 

ПОВТОРНІ ВВЕДЕННЯ МІСЦЕВОГО АНЕСТЕТИКА  
Повторні введення місцевого анестетика (у дозі до 50% від 

початкової) більшість авторів рекомендують або після зниження 

верхньої межі аналгезії на один-два дерматоми, або на підставі 

середньої тривалості дії (див. Таблицю 46). 
Таблиця 46 

ПОЧАТОК І ГАРАНТОВАНА ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ  
РІЗНИХ МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ (з адреналіном 1:200 000) 

ПРИ ІНТРАОПЕРАЦІЙНІЙ ЕПІДУРАЛЬНІЙ АНЕСТЕЗІЇ З КАТЕТЕРОМ 

[спрощено, за: M.J.Cousins, P.R.Bromage, 1988] 

Анестетик  Середній початок дії Час до повторного введення 

(після першої дози) * 

Хлоропрокаїн 2% – 3% 12 хвилин 45 хвилин 

Прилокаїн 2% – 3% 15 хвилин 60 хвилин 

Мепівакаїн 2% 15 хвилин 60 хвилин 

Лідокаїн 2% 15 хвилин 60 хвилин 

Бупівакаїн 0,5% – 0,75% 18 хвилин 120 хвилин 

Етидокаїн 1% – 1,5% 10 хвилин 120 хвилин 

* У притомного пацієнта (із правильною поведінкою) можна часто перевіряти 
сегментний рівень блоку для визначення потреби додаткового введення. 

 

Тахіфілаксія  
Якщо перед повторним уведенням місцевого анестетика відбулася 

 регресія рівня блокади більш ніж на два дерматоми, 

 то відновлення попереднього рівня анестезії потребуватиме значно більших 
доз місцевого анестетика, що призводить до швидшого розвитку тахіфілаксії. 

B.B.Gutshe, 2000 

Тахіфілаксія (слабший ефект від повторних доз) може 

спостерігатися при введенні нової дози пізніше ніж за 10 хвилин після 

зникнення аналгезії (тобто якщо буде так званий “інтераналгетичний 

інтервал”). Тахіфілаксія досить часто спостерігається при повторних 
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уведеннях амідних анестетиків відносно короткої дії (лідокаїн, 

мепівакаїн, прилокаїн). З анестетиками тривалої дії (як бупівакаїн) 

таке буває рідко. Механізм тахіфілаксії досі не з'ясований. 

При операціях тахіфілаксія майже не спостерігається, бо 

місцевий анестетик доводиться додавати лише кілька разів. А от під 

час тривалого післяопераційного або іншого (наприклад, в онкології) 

знеболення через тахіфілаксію нерідко доводиться підвищувати 

повторні дози. Оскільки, до того ж, саме анестетики відносно короткої 

дії (як лідокаїн) менше фіксуються епідуральним жиром, вони частіше 

дають кумулятивну загальну інтоксикацію. Отже, і з цієї причини 

(окрім зручності рідшого введення), перевагу при багатогодинній і 

багатоденній аналгезії віддають таким анестетикам тривалої дії, як 

бупівакаїн (Анекаїн, Маркаїн). 

 

ЗАВЕРШЕННЯ ОПЕРАЦІЇ  
Завершення операції не завжди співпадає з ослабленням навіть 

одноразової (без катетера) епідуральної анестезії, тому моніторинг 

артеріального тиску, частоти пульсу та дихання можуть бути 

потрібними й після операції. Якщо це неможливо в загальній палаті 

профільного відділення, краще дочекатися зниження рівня блоку в 

операційній або забрати пацієнта до відділення інтенсивної терапії. 

 

ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС ПІДТРИМАННЯ 
ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

“Мозаїчний”, або ж “плямистий”, блок, тобто відсутність 

анестезії на деяких ділянках анестезованої сегментної зони, 

зустрічається доволі рідко. Його пояснюють рубцями та 

сполучнотканинними перемичками в епідуральному просторі, 

бульбашками повітря, введеними при пункції, та іншими причинами 

нерівномірного розподілу анестетика. Корінці S1 є найтовщими з усіх 

корінців спинного мозку, через це зони його іннервації можуть бути 

менш анестезованими. Катетер, проведений надто глибоко, може 

вийти до міжхребцевого отвору по “рукаву” зовнішнього листка 

твердої оболонки. Така індивідуальна особливість, як 

сполучнотканинний “шов” по середній лінії  епідурального простору, 

може пояснити однобічну анестезію. 

 

Нудота й блювання трапляються доволі часто, особливо – 

при “високій” епідуральній анестезії, чим вищий рівень – тим частіше. 

Причини: (1) артеріальна гіпотензія (найчастіша причина), (2) 
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гіпоксія (на другому місці), (3) артеріальна гіпертензія (від уведених 

Вами симпатоміметиків), (4) парасимпатична гіперактивність (через 

блокування епідуральною анестезією симпатичної нервової системи), 

(5) тракційні рефлекси (коли хірург натягує брижі шлунка або кишок), 

(6) наркотики (опіоїди) в премедикації або як домішка до 

епідурального анестетика, (7) сильний страх. Допомога (попередньо 

неодмінно треба зміряти АТ!): (1) якщо від гіпотензії (бліді губи й 

шкіра, низький АТ) – кисень і антигіпотензивні заходи (інфузія, 

симпатоміметики); (2) якщо від гіпоксії (синюшні губи й кон’юнктиви) 

– кисень; (3) якщо від гіпертензії (рум’янець, високий АТ) – кисень і 

гіпотензивні ліки: в/в дроперидол (5 мг – 2 мл 0,25%), а якщо АТ 

лишається небезпечно високим – в/в мінімальні дози аміназину (дуже 

обережно!); (4) якщо від гіперактивності вагуса (брадикардія) – 

атропін (від 0,3 мг до 1 мг); (5) якщо від тракційних рефлексів – 

седація чи легкий наркоз (з атропіном і дроперидолом); (6) якщо від 

опіоїдів – атропін і дроперидол; (7) якщо від страху – седація. 

 

Артеріальна гіпотензія 
Гіпотонію констатують, якщо систолічний тиск знижується 

 більш ніж на 25% від вихідного рівня або якщо він нижчий 100 мм рт.ст.  

Якщо при цьому пацієнт притомний, добре почувається, не має ніяких симптомів, 
 темп діурезу достатній, то проводити будь-яку терапію нема потреби.  

B.B.Gutshe, 2000 

Як видно з малюнків до підрозділу “Визначення рівня блоку”, 

вся передня черевна стінка (а не тільки грудна) іннервується грудними 

сегментами. Ці ж грудні сегменти в бічних рогах містять перші 

нейрони симпатичної нервової системи. Тому не дивно, що в більшості 

випадків епідуральної анестезії відбувається “фармакологічна 

симпатектомія”, тобто блок симпатичних волокон, який може 

перевищувати анестезію шкіри на два-шість сегментів. У зонах цього 

блоку розширюються артеріоли (звідси – падіння загального 

периферичного опору й систолічного артеріального тиску, а також 

потепління ніг), а також вени й венули (звідси – падіння венозного 

тиску й зменшення надходження крові до серця). У зонах вище 

симпатичного блоку відбувається компенсаторне звуження артеріол 

(тому руки холоднішають, а вени на них спадаються). Тому 

“підколюватись” до вени треба заздалегідь. Через гіпотензію меншає 

надходження крові до довгастого мозку [лат.: Medulla oblongata], 

прояви його ішемії (та ішемічної гіпоксії) – нудота й блювання, які 

лікують інгаляцією кисню й антигіпотензивними заходами. Усі ці 

побічні ефекти виявляються незабаром після початку епідуральної 

анестезії, дещо повільніше, ніж після спінальної. 
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Ще однією причиною падіння АТ може стати загальна 

інтоксикація місцевим анестетиком, або через надмірну дозу, зокрема 

– при неправильній концентрації (тоді тиск падатиме не одразу, а лише 

після абсорбції до кровообігу), або при введенні основної дози до 

однієї з епідуральних вен (тоді тиск упаде дуже швидко). 

 

Корекція артеріальної гіпотензії може здійснюватися трьома 

шляхами: (1) зміною пози, (2) інфузією, (3) симпатоміметиками, які 

підвищують серцевий викид і артеріальний тиск. 

Зміна пози – найдешевший, досить ефективний (за рахунок 

мобілізації крові з ніг для корекції відносної гіповолемії), але не 

завжди можливий шлях. Якщо планується операція на промежині 

(гемороїдектомія, трансвагінальна екстирпація матки), підведення ніг 

на підставки може усунути зниження артеріального тиску. Той же 

ефект може дати “легенький Тренделенбург” – підведення ножного 

кінця столу на 3-5°. Але цей шлях – не завжди можливий і не завжди 

надійний. 

Швидка інфузія 500 – 800 мл кристалоїдних (краще – 

сольових) розчинів – це спосіб “підтягти” об’єм циркулюючої крові до 

збільшеної (унаслідок симпатичного блоку) судинної ємності. Значно 

більшим (2 літри й більше) має бути об’єм інфузії при зневодненні (як 

при кишковій непрохідності) чи крововтраті (в останньому разі 

можуть знадобитися ще й кров і колоїдні розчини. УВАГА! Тяжка 

гостра крововтрата є протипоказанням до епідуральної анестезії 

(див. розділ “АБСОЛЮТНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ”).  

 

Симпатоміметики 
Vasopressors are the mandatory agents, as we are dealing here with an increase 

of the continent (vaso-dilatation) and not decreasing of the blood volume.  

Обов'язковими засобами є вазопресори, оскільки тут ми маємо справу зі 

збільшенням умістилища (вазодилятацією), а не зменшенням об'єму крові. 
Armando Fortuna, 2001 

Симпатоміметики – найнадійніші засоби підвищення 

артеріального тиску під час епідуральної анестезії. Тому її не можна 

проводити, не маючи хоча б одного з цих засобів. 

 

Ефедрин  
Активация центральных адренэргических 

 механизмов эфедрином вызывает аналгезию… 

С.М.Степаненко, 2001 

Ефедрин (Ephedrinum, Ephedrine) – найбільш “шляхетний” і 

популярний засіб для підтримання артеріального тиску як при 

спінальній, так і при епідуральній анестезії. За механізмом дії – 
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симпатоміметик широкого спектра. Тобто він справляє не лише α1-

адреноміметичний ефект (звуження судин на периферії), а ще й β-

адреноміметичний (збільшує ударний об’єм і частоту серцевих 

скорочень), і в цьому – його головна перевага. Інші переваги: 

розширює бронхіоли, не спричиняє головного болю, не впливає на 

кровообіг у матці та плаценті (дуже важливо для акушерства). Існує 

думка, що ефедрин має також аналгетичну дію (див. епіграф). 

Прискорення серцевих скорочень – дуже бажана річ, коли епідуральна 

анестезія спричиняє не лише гіпотензію, а ще й брадикардію. 

Недоліки: по-перше, ще з епохи “перебудови” виникають проблеми з 

його постачанням. По-друге, дія його – частково пряма, частково 

непряма (за рахунок “виштовхування” норадреналіну з 

пресинаптичних нервових закінчень). Через це, при повторних 

уведеннях, виникає феномен тахіфілаксії: кожне повторне введення 

може давати менший ефект, бо виснажується запас ендогенного 

норадреналіну. Тому ж він може бути малоефективним у хворих, що 

хронічно лікуються резерпіном або гуанетидином (Октадин), бо ці 

ліки зменшують кількість норадреналіну в нервових закінченнях. По-

третє, він може спричиняти не лише тахікардію, а ще й 

екстрасистолію (дуже рідко). Описаний також коронароспазм, із болем 

за грудиною, шлуночковою екстрасистолією та підйомом ST, після 

введення 5 мг ефедрину з приводу гіпотензії під час високої (до Т4) 

спінальної анестезії у літнього хворого; ці прояви припинилися після 

в/в введення нітрогліцерину [Y.Hirabayashi et al., 1996]; у таких 

випадках показаний також ніфедипін (Фенігідин). Дози в/м: 25 – 50 мг 

(0,5 – 1 мл 5% розчину); в/в: 15 – 20 мг (0,3 – 0,4 мл 5% розчину); в/в 

краплинно не вживають через можливу тахіфілаксію. Початок дії 

після в/в введення – за 2-4 хвилини, після в/м – за 10-20 хвилин. 

Тривалість дії – до 1 години.  

Мезатон (Mesatonum, Phenylephrine, Neo-Synephrine) – менш 

популярний, але, на щастя, доступніший засіб. За механізмом дії – 

селективний  α1-адреноміметик (звужує судини на периферії) прямої 

дії. Недоліки: (1) рефлекторна (через барорецептори та вагус) 

брадикардія – їй можна запобігти атропіном; (2) зниження серцевого 

викиду внаслідок брадикардії; (3) нерідкі головні болі, (4) зниження 

плацентарного кровообігу, тому при кесаревому розтині його не 

рекомендують уводити ані в/в, ані в/м до виймання плоду (після того – 

можна). Утім, останніми роками доведено, що дуже малі в/в дози (25-

50 мкг, тобто 0,0025-0,005 мл 1%-ного розчину) навіть у вагітних із 

порушеннями матково-плацентарного кровообігу не справляють 

негативних ефектів на плід [B.B.Gutshe, 2000]. Переваги: (1) не буває 
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тахіфілаксії; (2) не спричиняє ані тахікардії, ані екстрасистол; (3) 

доступний для будь-якої лікарні. Дози в/м: 2 – 3 мг (0,2 – 0,3 мл 1%-

ного розчину); в/в: 0,25 – 0,50 мг (0,025 – 0,05 мл 1%-ного розчину), 

але вагітним – удесятеро менше – 25-50 мкг (0,0025 – 0,005 мл 1%-

ного розчину); в/в краплинно: 10 – 20 мг (1 – 2 ампули) на 500 мл 5%-

ної глюкози, титруючи за ефектом. Початок дії після в/в введення – за 

1 хвилину, після в/м – за 5 хвилин. Тривалість дії після в/в введення – 

5 хвилин, після в/м – 25 хвилин. УВАГА! До місцевого анестетика для 

епідуральної анестезії мезатон не додають, лише адреналін! Інакше 

можливий тяжкий гіпертонічний криз, навіть геморагічний інсульт! 

Адреналін (Adrenalinum, Epinephrine) при малому темпі 

інфузії має переважно β-міметичну дію (прискорює пульс і збільшує 

ударний об'єм, а при більшому темпі зростає також його α1-міметична 

дія (підвищення артеріального тиску). Приготування: 1 мг (1 ампула) 

на 500 мл розчину (краще – 5% глюкози, у ній катехоламіни менше 

руйнуються) дасть 2 мкг/мл.  Темп інфузії: починаючи з 2-4 

мкг/хвилину (1-2 мл/хв), титрують за ефектом (пульсом, артеріальним 

тиском, перфузією тканин). Дуже зручно, ввівши епідурально (з 

місцевим анестетиком) 1-2 краплі, решту адреналіну (що лишається в 

ампулі) надалі використовувати в/в краплинно для підтримання 

артеріального тиску під час операції. Адреналін у таких дозах не 

впливає на плацентарний кровообіг, але зменшує скоротливість матки, 

що усувається введенням утеротоніків після виймання плода (а це 

роблять завжди). 

Норадреналін (Noradrenalinum, Norepinephrine) при темпі 

введення до 6 мкг/хв справляє врівноважені α1-міметичний і β-

міметичний ефекти, не зменшуючи тканинної перфузії (у тому числі – 

не зменшує діурез). Приготування: 1 мг (1 ампула: 0,1% – 1 мл) на 

500 мл розчину (краще – 5% глюкози, у ній катехоламіни менше 

руйнуються) дасть 2 мкг/мл.  Темпу інфузії 2-4 мкг/хвилину (1-2 

мл/хв), як правило, вистачає для підтримання артеріального тиску.  

Дофамін (Dofaminum, Dopamine) і добутамін (Dobutaminum, 

Dobutamine, Dobutrex, Dobutrey, Inotrex) в інфузіях також інколи 

застосовують для підтримання серцевого викиду й артеріального 

тиску. 

Профілактичне введення симпатоміметиків застосовують 

для хірургічних (не акушерських!) пацієнтів, у яких очікується 

високий рівень блоку і значне падіння тиску. Анестезистка може 

одразу після епідуральної пункції ввести внутрішньом'язово 

вазопресор, який буде підтримувати артеріальний тиск протягом 25-30 
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хвилин. За цей час можна слідкувати за рівнем анестезії, не надто 

відволікаючись на підтримання тиску (однак міряти його треба часто!). 

В акушерстві цього краще не робити: по-перше, рівень блоку 

не дуже високий, по-друге, утеротоніки, що вводять після виймання 

плоду, на тлі профілактично введеного вазопресора можуть 

спричинити артеріальну гіпертензію та головний біль, який може 

тривати кілька днів. 

 

Штучна гіпотензія 
Падение артериального давления у больного во время наркоза 

 сопровождается увеличением артериального давления у анестезиолога. 
Оба явления укорачивают жизнь обоим. 

В.А.Чибуновский 

При деяких кривавих операціях, а також при дуже делікатних 

операціях (де навіть краплі крові заважають хірургові), 

використовують штучну (керовану) гіпотензію (гіпотонію) [англ.: 

artificial (controlled) hypotension; рос.: искусственная (управляемая) 

гипотензия (гипотония)]. Епідуральна анестезія може бути зручним 

знаряддям для цього (найпершим методом штучної гіпотензії була 

висока спінальна анестезія). Але при цьому потрібна ще й поверхнева 

загальна анестезія, для уникнення як неприємних відчуттів у пацієнта, 

так і можливої вазо-вагальної атаки (див. підрозділ “Брадикардія”). 

 

Брадикардія 
Left to themselves, things tend to go from bad to worse. 

Murphy’s Seventh Law 

Якщо не втручатися, все переходить від поганого до ще гіршого. 

Сьомий закон Мерфі  

Брадикардія при епідуральній анестезії, на щастя, трапляється 

значно рідше, ніж при спінальній. Її причинами можуть стати або 

інтоксикація місцевим анестетиком, або так звана вазо-вагальна 

атака (або ж приступ, або ж синкопе), що пояснюється підвищеною 

активністю блукаючого нерва [лат.: Nervus vagus] на тлі 

“фармакологічної десимпатизації”. В обох випадках брадикардія може 

майже миттєво перейти в асистолію. 

Це означає, що за частотою пульсу треба слідкувати 

повсякчас, і при перших проявах брадикардії (пульс рідший за 60 хв
-1

) 

– увести атропін в/в у дозі 0,4 – 0,6 мг, а якщо пульс рідшає “на очах” 

– у дозі 0,6 – 1,0 мг (тобто цілу ампулу). Якщо є ефедрин, не завадить 

ввести і його. У разі асистолії треба вводити адреналін (1 мг), 

одночасно з ШВЛ і зовнішнім масажем серця. 

Щоб не втратити пацієнта через це рідке ускладнення (один 

випадок на сотні епідуральних анестезій), треба завжди про нього 
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пам’ятати, вчасно виявити і швидко зреагувати. Це ще одна підстава 

для необхідності мати напоготові все необхідне інтубації трахеї та 

ШВЛ. Це також свідчить про те, що пульсоксиметр в операційній – не 

розкіш. 

 

Апное 
If you can talk, you can breathe. 

Barnert's Fourth Law of Anesthesia 

Якщо ти можеш розмовляти – ти можеш дихати. 
Четвертий закон анестезіолога Барнерта 

Головна причина порушень дихання при високій 

епідуральній анестезії – висхідний параліч дихальних м’язів, спершу – 

міжреберних (знизу догори), потім – діафрагми. Це проявляється 

спершу – постійним сухим кашлем (бо хворий не може ефективно 

відкашлятись), потім – зникненням голосу (розмовляє пошепки, бо не 

може достатньо видихнути, щоб говорити вголос). Коли ж блок 

досягне корінців С3-С5 (із них виходить Nervus phrenicus – 

діафрагмальний нерв), дихання зовсім припиняється. Епідуральний 

блок від С1 (анестезія, що сягає підборіддя, плюс апное) до сакральних 

корінців називають ще тотальним епідуральним блоком. 

Притомність при ньому зберігається. 

Додатковою причиною апное може стати (внаслідок 

гіпотензії) ішемія довгастого мозку (Medulla oblongata).  

Допомога при апное: (1) ШВЛ маскою, краще з киснем; (2) 

при артеріальній гіпотензії – уведення симпатоміметиків. Інколи 

цього буває досить, щоб відновилося самостійне дихання, тому краще 

не поспішати з інтубацією притомного хворого (якщо глотку не 

заливає шлунковим умістом, що зветься – регургітація). Блювати під 

час апное хворий уже не може, бо всі необхідні для того м’язи 

паралізовані. (3) Якщо апное зберігається – краще, після атропінізації 

та індукції до наркозу (бо пацієнт – притомний), інтубувати трахею та 

продовжити поверхневий наркоз із ШВЛ. 

 

Тотальний спінальний блок  
Усі сім бачених нами випадків тотального спінального блоку трапилися 

 від ненавмисного введення величезних доз місцевого анестетика 
 з метою епідуральної блокади, яка стала спінальною.  

Усі добре піддалися швидкому лікуванню: ШВЛ 100% O2 плюс вазопресори. 

Одна мала зупинку серця, через дурну й непростиму затримку лікування, 
 та, дякувати Богові, була успішно реанімована без поганих наслідків. 

Armando Fortuna, 2001 

Тотальний спінальний блок (англ.: total spinal), як не дивно, 

частіше зустрічається при виконанні епідуральної анестезії, ніж 

спінальної. При непоміченому проколі Dura mater, епідуральна доза 
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анестетика, значно більша за потрібну для спінальної анестезії, 

потрапляє до підпавутинного простору. На відміну від епідурального, 

субарахноїдальний простір спинного мозку вільно спілкується з 

однойменним простором головного мозку. Прояви тотального 

спінального блоку: непритомність (не менше як на годину), широкі 

зіниці, тотальна релаксація всіх м’язів (із дихальними включно). Ваші 

дії: (1) інтубація трахеї та ШВЛ; (2) при гіпотензії – симпатоміметики; 

(3) продовження операції.  

Тотальна спінальна анестезія гарантує ідеальну загальну 

анестезію (непритомність, знеболення й релаксацію) протягом 

принаймні однієї години, тому її широко вживали у 1920-х роках і 

пробували відродити в 1970-х як різновид дешевої загальної анестезії. 

Це не означає, що й Вам треба її відроджувати, просто треба завжди 

бути до неї готовою, тобто не починати епідуральної анестезії, не 

приготувавши респіратор, інтубаційний набір і відсмоктувач. 
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ВІДДАЛЕНІ УСКЛАДНЕННЯ 
 ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

Чотири стадії розвитку анестезіолога: 

1. Знає, що нічого не знає, – стадія надій. 
2. Знає мало, та вважає, що знає все, – небезпечна стадія. 

3. Усе знає, та все виходить навпаки – стадія казуїстики. 

4. Усе знає й нічому не дивується – нормальна стадія. 
Анестезіологічний фольклор 

Затримка сечі можлива протягом доби, особливо (1) при 

тривалій блокаді сегментів S2-S4, (2) при додаванні опіоїдів до 

місцевого анестетика або (3) після операцій поблизу сечового міхура 

(від його стискання дзеркалами). Лікування: (1) випускання сечі 

катетером; (2) тепло на промежину; (3) раннє вставання; (4) інколи – 

прозерин (0,5 мг – 1 ампула) в/м. 

 

Біль у голові 

Причина – лікворна гіпотензія через витікання ліквору крізь 

великий післяпункційний отвір у Dura mater, після її ненавмисного 

проколу доволі товстою епідуральною голкою. Болі від лікворної 

гіпотензії посилюються при вставанні (ортостатичний головний біль), 

вщухають при лежанні, починаються приблизно через добу після 

пункції, тривають – у більшості випадків – до трьох діб. У ці три 

доби, найкраще лікування: (1) лежати (краще ниць – догори 

спиною); (2) достатня гідратація – біля 3 літрів за добу (per os або в/в); 

(3) протизапальні аналгетики (анальгін) і засоби, що підвищують 

продукцію ліквору (кофеїн). Дешеві таблетки Цитрамон містять і те, й 

інше. Внутрішньовенна інфузія кофеїну (500 мг на 500 мл фізрозчину) 

протягом 2 годин буває ефективною в 70% випадків [T.M.Harrington, 

1982]. 

Епідуральне пломбування. Якщо сильні головні болі не 

вщухають за три дні, показане “пломбування” отвору в Dura mater 

аутокров’ю [англ.: epidural blood patch – епідуральна кров'яна латка]: 

на тому ж рівні епідурально вводять 10-20 мл крові з вени хворого. 

Професор Gerard W. Ostheimer із Гарвардського університету, один із 

найвизначніших авторитетів акушерської анестезіології у Бостоні, 

набравши 15 мл крові пацієнтки, повільно вводить її епідурально, 

намагаючись увести мінімум 10 мл. При відсутності скарг 

(ішіасоподібного або радикулітоподібного болю) він уводить усі 15 

мл. Якщо виникають вищеназвані скарги, він припиняє ін'єкцію, але 

майже завжди встигає до цього ввести не менше 6-10 мл аутокрові. За 

його даними, така методика буває успішною більше ніж у 95% 
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випадків. Ускладнення (особливо при надто швидкому введенні крові): 

парестезії, біль у спині та задній поверхні шиї, брадикардія, навіть 

судоми та інші прояви лікворної гіпертензії [R.J.Sperry et al., 1995]. До 

речі, профілактичне “пломбування” після ненавмисного проколу 

Dura mater не дуже знижує частоту головного болю [M.F.Mulroy, 

1996]. 

При неефективності “пломбування” (що буває досить рідко) 

можна застосувати введення на цьому ж рівні епідурального катетера 

(із бактеріальним фільтром) та інфузію фізіологічного розчину (1,5 л за 

добу). 

 

Біль у попереку або спині (у місці пункції) 

Причини: (1) травма хребцевого окістя або гематома 

внаслідок уживання надмірної сили або “колупання” голкою (замість 

зворотно-поступального руху); (2) інфекція в місці пункції. 

Лікування: (1) ходіння; (2) фізіотерапія та психотерапія; (3) при 

інфекції – антибіотики.  

 

Епідуральний абсцес 
Спинальные эпидуральные абсцессы относятся к 

редким и крайне тяжелым заболеваниям… 
Результаты лечения этой патологии в настоящее 

время, к сожалению, неутешительны. 

И.М.Иргер и соавт., 1988; с.3 

Причини: (1) рідше – недотримання асептики (особливо – із 

катетером); (2) значно частіше – епідуральна анестезія на тлі місцевої 

інфекції або септицемії (тому вони є абсолютними протипоказаннями), 

а також при зниженому імунітеті. Прояви (4 фази): (1) локалізовані 

біль і болісність при пальпації (у попереку або спині), лихоманка, 

лейкоцитоз; (2) корінцеві болі; (3) слабкість сфінктерів і скелетної 

мускулатури; (4) незворотні паралічі. ЯМР-томографія – 

найнадійніший метод підтвердження діагнозу. Лікування: (1) 

антибіотики (ефективні проти Staphylococcus aureus, бо саме він 

найчастіше буває причиною), (2) при неврологічних проявах (уже у 

фазі 2) – рання хірургічна декомпресія (ламінектомія).  

Поверхневе запалення в місці виходу катетера зустрічається 

частіше й минає після виймання катетера. 

 

Епідуральна гематома зустрічається вкрай рідко, але через 

тяжкість її наслідків про неї треба знати. Якщо пацієнт не має 

порушень гемостазу (див. підрозділ “Абсолютні протипоказання”), то 

прокол епідуральних вен не лише тонкою спінальною, а й товстою 
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епідуральною голкою не має серйозних наслідків. Класичні тексти, 

присвячені епідуральній анестезії, рекомендують її для судинної 

хірургії, в якій десятиріччями застосовувалася передопераційна 

гепаринізація невеликими дозами. Але від часу виходу на український 

ринок низькомолекулярних гепаринів (LMWH – low molecular weight 

heparins): надропарину (Фраксипарин), дальтепарину (Фрагмін) і 

еноксапарину (Клексан), – ситуація змінилася. Наприкінці 1990-х років 

у США було більше 30 епідуральних гематом після епідуральної 

анестезії у хворих, яким перед операцією вводили еноксапарин. Через 

це епідуральна пункція, катетеризація, усунення катетера або інша 

маніпуляція з ним не рекомендована раніше, ніж через 12 годин після 

останньої дози цих ліків, а наступну дозу не слід уводити раніше 2 

годин після “чистої” (без крові) катетеризації [E.Vandermeulen et al., 

1994]. А ще краще – взагалі не виконувати епідуральну анестезію під 

час лікування низькомолекулярними гепаринами і протягом тижня 

після нього. Прояви епідуральної гематоми: (1) біль у 

неанестезованого пацієнта або підозріло тривалий блок – в 

анестезованого; (2) нижній парапарез; (3) порушення функцій 

сфінктерів сечового міхура і прямої кишки. Лікування: після 

уточнення діагнозу (потрібна комп’ютерна томографія) – екстрена 

операція – ламінектомія (до дванадцяти, а краще – до шести годин 

після перших проявів). 

 

 

НЕВРОЛОГІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ НЕ З ВАШОЇ ВИНИ 
Післянаркозна відповідальність анестезіолога триває 18 років. 

Якщо Джонні не приймуть до Гарвардського університету, 

 буде винен анестезіолог, що знеболював пологи у його матусі. 

Американський анестезіологічний фольклор 

Мільйони епідуральних анестезій, виконуваних у США, де 

практикують сотні тисяч юристів, привчили тамтешніх анестезіологів 

завжди бути готовими до спроб “навісити” на них будь-які 

неврологічні ускладнення через будь-який строк після будь-якої 

анестезії.  

Наша країна, окрім юристів, зараз має ще й надмірну кількість 

лікарів і “цілителів”, готових знаходити й лікувати навіть неіснуючі 

хвороби та ускладнення. Заломивши скажену ціну за своє лікування, 

вони радять пацієнтам вимагати гроші від лікарів, які нібито винні в 

ускладненнях. Через це анестезіологам треба знати причини 

неврологічних ускладнень, які можуть бути після, але не внаслідок 

епідуральної анестезії. 
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НЕРОЗПІЗНАНІ ХВОРОБИ Й АНОМАЛІЇ 

Аномальне кровопостачання спинного мозку. У випадках 

“високого відгалуження” від аорти Arteria radicularis magna, (синонім: 

артерія Адамкевича [Adamkiewicz]) – головного джерела крово-

постачання спинного мозку, люмбо-сакральні сегменти можуть 

постачатися з крижових гілочок Arteria iliaca interna (це буває у 15% 

людей). Перев'язування або стискання цієї артерії може призвести до 

ішемії спинного мозку (частота 1:20 000). 

Артеріо-венозні аномалії спинного мозку, які можуть 

спричинити його ішемію, зустрічаються з частотою 1:15 000. 

Вертебральна ангіома зустрічається з частотою: 1 випадок на 

4-6 тисяч.  

“Спінальний інсульт” внаслідок атеросклерозу 
зустрічається з частотою 1:20 000. 

Пролапс міжхребцевого диска (нерозпізнаний) зустрічається 

з частотою 1:6 000. 

Спінальні метастази бувають у 5% випадків онкологічних 

захворювань. 

Первинна пухлина спинного мозку теж може бути не 

розпізнаною перед операцією з іншого приводу. 

 

УШКОДЖЕННЯ ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЇ АБО ПОЛОГІВ 

Ушкодження спинного мозку можуть бути спричинені (1) 

перев'язкою артерій, що постачають спинний мозок, під час черевних 

або тазових операцій; (2) тривалим затисканням аорти; (3) незручною 

позою або сильною ретракцією, що призводять до застою в 

епідуральних венах, особливо при низькому серцевому викиді 

(можливий “спінальний інсульт”). 

Ушкодження кінського хвоста або корінців можливі після 

операцій на спині, особливо в паравертебральній області; унаслідок 

сильної ретракції сакральних корінців при тазових операціях; 

перев'язка здухвинних артерій, що постачають сакральні сегменти 

спинного мозку, теж може дати прояви синдрому кінського хвоста. 

Ушкодження периферичних нервів: Truncus lumbo-sacralis 

(L4-L5), із наступним провисанням стопи – від притискання до крил 

крижа під час вагітності; Nervi sacrales – при пологах чи тазових 

операціях; Nervus femoralis (L2-L4) – при пологах чи тазових 

операціях; Nervus femoris cutaneus lateralis (L2-L3) – при літотомній 

позі або внаслідок прямого тиску чи ретракції поблизу пупартової 

зв'язки; Nervus peroneus communis (L4-S2) – від притискання до голівки 

Fibula. 
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ПОЗАОПЕРАЦІЙНА 
ЕПІДУРАЛЬНА АНАЛГЕЗІЯ 

 

Opus divinum sedare dolorem 
[Божественна справа – тамувати біль] 

Гіппократ 

 

Епідуральне введення різних ліків надає великі можливості 

для усунення болю не лише під час операцій, а й для знеболення в 

післяопераційному періоді, під час пологів, при різних больових 

синдромах (не лише в хірургії й акушерстві). Окрім знеболення, таке 

введення може сприяти покращенню перистальтики кишечнику, 

розширенню судин, тощо. 

Доволі легка катетеризація епідурального простору, особливо 

при використанні бактеріальних фільтрів, дозволяє використовувати 

епідуральну аналгезію протягом тривалого часу. А в деяких ситуаціях 

вистачає одноразового епідурального введення ліків. 

 

 

МІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ 
 

Післяопераційне знеболення – найдавніший напрямок 

застосування тривалої епідуральної анестезії. Дійсно, якщо до 

епідурального простору вже введений катетер, крізь який протягом 

операції вводилися підтримуючі дози місцевого – чому б не 

застосувати цей катетер і для післяопераційного знеболювання? Тим 

більше, що епідуральне знеболення має такі переваги перед 

стандартним внутрішньом'язовим уведенням опіоїдів після операції:  

1. Відсутність нудоти й блювання – сторонніх ефектів опіоїдів, 

які до того ж мають і седативну дію, не завжди бажану. Після 

операцій поза черевною порожниною регіональна аналгезія 

робить можливим раннє пероральне харчування. 

2. Раннє відновлення функції шлунково-кишкового тракту, тяжко 

пригнічуваної опіоїдами. 

3. Надійний захист від операційного стресу (та для цього 

аналгезія має бути безперервною), 

4. Профілактика тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок і взагалі 

покращення кровообігу в них (якщо симпатична блокада охоплює 

ці кінцівки). 
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Але навіть там, де всі операції проходили під епідуральною 

анестезією з катетером, післяопераційна епідуральна аналгезія майже 

не застосовувалася через цілий ряд недоліків: 

1. В операційній біля пацієнта постійно працюють дві людини 

(лікар-анестезіолог і медсестра-анестезист), які можуть швидко 

побачити й коригувати всі можливі ускладнення епідуральної 

анестезії, а одна сестра на кількох (у палаті інтенсивної терапії) 

чи на багатьох пацієнтів (у загальному відділенні) цього робити 

не може.  

2. Погрішності проти асептики значно ймовірніші (тому потрібен 

катетер із бактеріальним фільтром).  

3. При широкій (багатосегментній) анестезії завелика симпатична 

блокада сприятиме небажаній артеріальній гіпотензії, а моторна 

блокада – малорухомості й пролежням. 

4. При вузькій (малосегментній) анестезії знеболюватиметься 

лише зовнішня післяопераційна рана (і то – якщо кінчик катетера 

буде проти відповідних спинномозкових сегментів), а 

вісцеральний біль (наприклад, від повітря під діафрагмою) може 

зберігатися. 

5. Для вузької (малосегментної) анестезії потрібні невеликі 

підтримуючі дози місцевого анестетика, дія яких буде короткою. 

6. При відсутності болю, притомного пацієнта ще більше 

непокоїтимуть інші неприємні відчуття – від зондів, крапельниць, 

“страшного” незвичного оточення палати інтенсивної терапії. 

Тобто, простішим, безпечнішим і дешевшим буде стандартне 

внутрішньом'язове введення морфіну, що має знеболюючу й 

седативну дію. 

7. Навіть незначний моторний блок нижніх кінцівок призводить 

до тривалої малорухомості, а при відсутності тактильної 

чутливості – навіть до пролежнів або невритів унаслідок 

стискання периферичних нервів, чого пацієнт не відчуватиме, 

поки діє місцевий анестетик. 

З цих причин, зона блокади має бути вузькою і якомога 

ближчою до оперованої області (це залежить від розміщення кінчика 

епідурального катетера): на кульшовому суглобі – в поперековому 

відділі, після нижньо-черевних операцій – на рівні Т11-Т12, після 

верхньо-черевних операцій – на рівні Т8-Т9, після торакальних 

операцій – теж на відповідному рівні. Місцевий анестетик повинен 

мати якомога тривалішу знеболюючу дію, при мінімумі моторного 

блоку, тому оптимальним є бупівакаїн у низькій концентрації, або 

частими й малими повторними дозами (4-6 мл 0,5% щогодини), або 
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інфузією (0,125% – 15 мл/годину або 0,1% – 20 мл/годину). При 

необхідності усувати ще й вісцеральний біль, до місцевих анестетиків 

для епідурального введення додають ще й опіоїди (див. нижче).  

Моніторинг (принаймні, щогодини) дихання, гемодинаміки та 

блокованих сегментів, а при інфузії до епідурального простору – ще й 

витраченого розчину робить епідуральну аналгезію не такою вже 

простою справою, навіть в умовах палати інтенсивної терапії. 

 

Знеболення після травми. Найчастіше застосовують 

епідуральну аналгезію при численних переломах ребер (одне-два 

зламаних ребра можна легше й безпечніше знеболити блокадою 

міжреберних нервів). Кінчик катетера має стояти посередині 

відповідних сегментів. Найпопулярніший місцевий анестетик – 

бупівакаїн (болюс 4-6 мл 0,5%, а потім інфузія 0,125% – 10 мл/годину, 

регулюючи за потребою).  

 

Стимулювання перистальтики – важлива перевага 

епідуральної аналгезії після операцій на органах черевної порожнини. 

Цей ефект епідурального введення місцевих анестетиків інколи 

застосовують і при лікуванні динамічної непрохідності кишечнику, 

симпатична іннервація якого здійснюється сегментами Т9, Т10 і Т11. 

 

Гострий панкреатит, особливо після лапаротомії, яка 

підтвердила діагноз, можна лікувати епідуральною блокадою 

сегментів Т7, Т8 і Т9, що усуває панкреатитний біль, покращує 

дихання й спланхнічний кровообіг і може навіть розслабляти сфінктер 

Одді. Застосовують саме місцеві анестетики (а не опіоїди), бо потрібна 

симпатична блокада. 

 

Камінь у сечоводі [лат.: Ureter; рос.: Мочеточник], якщо 

обране консервативне лікування, і біль не усувається навіть опіоїдами, 

можна лікувати блокадою люмбального відділу супутнього стовбура 

на рівні L1 i L2 або епідуральною блокадою (краще – тривалою, із 

катетером) на тому ж рівні. Застосовують також місцеві анестетики (а 

не опіоїди), бо потрібна симпатична блокада. 

 

Розширення судин, внаслідок блокування епідурально 

введеними місцевими анестетиками симпатичних волокон, також є 

позитивним ефектом. Розширення спланхнічних судин покращує 

кровообіг у кишечнику та сприяє загоєнню анастомозів. При 

післяопераційній епідуральній аналгезії нижніх кінцівок, кровообіг у 
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них також зростає, хоча не у м'язах, а у шкірі. Утім, це покращує 

загоєння шкірної рани, а також підсилює рух крові як в артеріях, так і 

у венах, зменшуючи риск тромбозу. 

 

ОПІОЇДИ 
З початку 1980-х років, після виявлення опіоїдних рецепторів 

у задніх рогах спинного мозку, для епідурального знеболення стали 

широко застосовувати наркотичні анальгетики (опіоїди).  

 

МЕХАНІЗМ ДІЇ 

Порівняння механізмів дії епідурально введених опіоїдів і 

місцевих анестетиків наведене в Таблиці 47. Місцеві анестетики 

блокують проведення імпульсів (у тому числі – больових) по 

волокнах. Опіоїди модулюють реакцію нервових клітин у задньому 

розі спинного мозку, зменшуючи (на жаль, не на 100%) їх збудження 

під впливом больових сигналів. 

 
Таблиця 47 

ЕФЕКТИ ЕПІДУРАЛЬНО ВВЕДЕНИХ ОПІОЇДІВ І МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

 Опіоїди  Місцеві анестетики 

Місце дії Substantia gelatinosa задніх рогів 
спинного мозку 

Корінці спинного мозку 

Механізм дії Зменшують збудження нервових 

клітин 

Блокують проведення по 

аксону 

Селективність 
блокади 

Блокують лише проведення болю Блокують симпатичні, больові 
й температурні волокна, інколи 

– тактильні й моторні 

Ступінь блоку Не на 100% При високій концентрації – 

можуть блокувати на 100%  

(але не завжди) 

 

ПЕРЕВАГИ ОПІОЇДІВ 
Такое предпочтительное воздействие на ноцицепцию 

(при сохранении обычной функции симпатической и двигательной систем) 
позволяет широко использовать спинальное введение опиоидов в клинике, 

 не нарушая процессов реабилитации после операции. 

Т.Р.ВейдБонкор, Ф.М.Ферранте, 1998 

Селективність дії. Багатосторонність ефектів епідуральної 

аналгезії місцевими анестетиками є не завжди бажаною. Так, 

моторний блок корисний після ортопедичних операцій на нижній 

кінцівці, бо іммобілізація запобігає порушенню швів сухожиль і 

зсуненню фрагментів кісток, особливо в перші години після операції, 

коли під дією седативних ліків пацієнт може неправильно поводитись. 

Але тривала малорухомість, та ще й при відсутності тактильних 
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відчуттів, може спричинити пролежні. Високий симпатичний блок 

може призвести не лише до артеріальної гіпотензії, а й до брадикардії. 

Опіоїди ж блокують лише больову чутливість, практично не 

впливаючи на гемодинаміку й на здатність пацієнта рухатись і навіть 

ходити. 

Менший ризик інтоксикації. Лідокаїн та інші анестетики 

середньої тривалості дії доводиться вводити доволі часто, через це 

можлива інтоксикація. Бупівакаїн уводять рідше, тому менш можлива 

інтоксикація, але лікувати її значно важче. При активних і пасивних 

(при перестиланні) рухах катетер може потрапити до вени будь-коли, і 

риск інтоксикації завжди вище нуля, а лікування цієї інтоксикації 

включає небезпечні ліки (Таблиця 48). 

 
Таблиця 48 

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЕПІДУРАЛЬНО ВВЕДЕНИХ  

ОПІОЇДІВ І МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

Побічні ефекти  Опіоїди  Місцеві анестетики 

Пригнічення дихання Як раннє (до 1 години), 

так і пізнє (до 1 доби) 

Як правило, відсутнє (окрім 

колапсу або тотального 

епідурального блоку) 

Брадикардія Не буває Можлива при блокаді вище Т4  

Постуральна гіпотензія Практично ніколи Буває навіть при низькій 
блокаді 

Седація  Може бути значною Слабка або відсутня 
Судоми  Практично не буває При передозуванні вдвічі або 

в/в введенні 

Нудота  Часто  Рідко  
Блювання  Часто  Рідко  

Свербіж  Часто  Не буває 

Затримка сечі Буває  Буває  
Лікування інтоксикації Налоксон, яким 

лікують пригнічення 

дихання, не має 
небезпечних ефектів 

(хіба що відновиться 

біль) 

Атропін і симпатоміметики, 

якими лікують пригнічення 

кровообігу, самі можуть 
спричиняти аритмії. Седатики, 

якими лікують конвульсії, 

можуть пригнічувати кровообіг 

 

НЕДОЛІКИ ОПІОЇДІВ 

Обмеженість знеболення опіоїдами пояснюється тим, що 

вони, на відміну від концентрованих місцевих анестетиків, не можуть 

повністю блокувати проведення больового сигналу, а лише 

модулюють синапси, тобто послаблюють (але не “вимикають” 

повністю) передачу ноцицептивного сигналу. Цього вистачає для 

усунення слабкого або помірного болю, але не сильного, наприклад, 

інтраопераційного (Таблиця 49). 
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Таблиця 49 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕПІДУРАЛЬНО ВВЕДЕНИХ  

ОПІОЇДІВ І МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

Тип болю Опіоїди  Місцеві анестетики 

Операційний біль Часткове усунення Повне усунення 

Пологовий біль Часткове усунення Повне усунення 

Післяопераційний біль першої доби Часткове усунення Повне усунення 

Післяопераційний біль подальших діб Повне усунення Повне усунення 

Хронічний біль Повне усунення Застосовуються рідко 

 

Специфічні ускладнення від епідурального введення опіоїдів 

наведені в Таблиці 50. Особливо небезпечною є можливість 

відстроченої зупинки дихання, яка може статися і через 12-16 годин 

після операції під епідуральною анестезією місцевим анестетиком із 

додаванням морфіну. Через кілька годин після такої анестезії пацієнт, 

притомний і добре знеболений, справляє враження менш тяжкого й 

“тривожного”, і медсестра мимоволі приділяє йому менше уваги, ніж 

іншим. З цієї причини апное вона може виявити лише тоді, коли ніяка 

реанімація не поможе. Решта ускладнень, хоч і не несуть у собі 

смертельної загрози, можуть бути дуже неприємними й навіть 

нестерпними. 

 
Таблиця 50 

НЕБАЖАНІ ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЕПІДУРАЛЬНО ВВЕДЕНИХ ОПІОЇДІВ 

[із доповненнями, за: M.F.Mulroy, 1996; p.306] 

Побічні ефекти  Частота Лікування 

Відстрочена депресія дихання < 0,2 % Налоксон в/в болюс, потім інфузія. 

У тяжких випадках – ШВЛ. 

Свербіж  20–60 % При легкому – антигістамінні ліки. 
При середньому – налбуфін 1-3 мг в/в. 

При тяжкому – налоксон в/в інфузією 

або субседаційні дози пропофолу 
(дорослим – 10 мг). 

З ліпофільними опіоїдами буває рідше. 

Нудота  6–50 % При легкій – протиблювотні ліки. 
При середній – налоксон. 

Затримка сечі 4– 40 % Тривала катетеризація сечового міхура. 

Herpes simplex labialis До 15 % Лікування не існує. 

 

ЛІПОФІЛЬНІ Й ГІДРОФІЛЬНІ ОПІОЇДИ  
Единственным из физико-химических свойств опиоидов, лучше всего 

 определяющим их действие в качестве спинальных анестетиков, 

 является растворимость в липидах. 
Т.Р.ВейдБонкор, Ф.М.Ферранте, 1998 

Як бажані (аналгезія), так і небажані (ускладнення) ефекти 

опіоїдів, уведених до епідурального простору, дуже сильно залежать 
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від гідрофільності (кращої розчинності у воді) або ліпофільності 

(кращої розчинності у жирах) їх молекул. 
Таблиця 51  

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПІДУРАЛЬНИХ ОПІОЇДІВ  
(після одноразового введення) 

[із доповненнями, за: Т.Р.ВейдБонкор, Ф.М.Ферранте, 1998] 

 Ліпофільні (як фентаніл) Гідрофільні (як морфін) 

Настання аналгезії Швидке (5 хвилин) Повільне (30-60 хвилин) 

Тривалість аналгезії Коротка (4-6 годин) Довга (від 6 годин до доби) 

Знеболені сегменти Лише біля місця введення І ближчі, і віддалені 

Пригнічення дихання Раннє (проникнення до крові) Пізнє (просування догори) 

 

Фентаніл – ліпофільний опіоїд – легко проходить крізь усі 

біологічні бар'єри (усі мембрани “побудовані” з ліпідів), легко й 

швидко проходить крізь Dura mater і, ледь потрапивши до ліквору, 

гарно абсорбується корінцями й самим спинним мозком – тим його 

сегментом, біля якого його ввели. Але так само легко він може 

повертатися до епідурального простору, коли там знизиться його 

концентрація. А це відбувається швидко, бо крізь судинну стінку він 

також проходить дуже легко. Через це, по-перше, його концентрація в 

крові швидко зростає (як після в/м введення), по-друге, він не 

затримується довго ані в епідуральному просторі, ані в спинному 

мозкові. З цієї причини деякі автори взагалі вважають, що епідуральне 

введення опіоїдів з високою розчинністю в ліпідах (як фентаніл) має 

мало переваг перед в/в або в/м шляхом: і загальні ефекти – такі ж (зі 

швидкою депресією дихання включно), і місцеві ефекти – нетривкі 

[W.D.N.Kee et al., 1996]. Його епідуральне введення виправдане або під 

час операцій з невеликим розрізом на рівні двох-трьох дерматомів 

(торакотомія) – і вводити його треба біля відповідних сегментів, або 

для знеболення після таких операцій – кінчик катетера має бути біля 

відповідних сегментів, а фентаніл краще вводити шляхом інфузії.  

Морфін – гідрофільний опіоїд – проходить крізь Dura mater 

повільно, але надійно. Опинившись у лікворі, через свою 

гідрофільність він там надовго лишається й повільно дифундує нижче 

й вище місця введення, зменшуючи сприйняття болю в багатьох 

сегментах. З одного боку, це стало причиною його широкого 

застосування для тривалого (до доби) знеболення нечастим, навіть 

одноразовим, уведенням – як після будь-яких операцій, так і поза 

хірургією – в інкурабельних онкологічних хворих. На жаль, морфін, як 

і решта опіоїдів із низькою розчинністю в ліпідах, може спричиняти 

“підступне” відстрочене апное – навіть через добу (Таблиця 51).   

Щоб зменшити вірогідність ускладнень, не знижуючи 

надійності післяопераційного знеболення, треба підбирати мінімальну 



 288 

ефективну дозу морфіну, в залежності від дерматомного рівня 

операційного розрізу та місця стояння кінчика катетера (Таблиця 52). 

Чим старший пацієнт, тим меншою має бути ця доза, бо літні люди 

легше знеболюються регіональними методами, але водночас більш 

схильні до відстроченого апное після епідурального введення морфіну. 

 
Таблиця 52 

ОРІЄНТОВНІ ДОЗИ ЕПІДУРАЛЬНОГО МОРФІНУ 

[модифіковано, за: M.F.Mulroy, 1996; p.301] 

Вік 
(років) 

Абдомінальний розріз, 
люмбальний катетер 

Торакальний розріз 

Люмбальний катетер Торакальний катетер 

< 45 5 мг 6 мг 4 мг 

45-65 4 мг 5 мг 3 мг 

66-75 3 мг 4 мг 2 мг 

> 75 2 мг 2 мг 1 мг 

 

ІНТРАОПЕРАЦІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 
Not that I have any problem with using the opioid, 

 but so far I see it as a cure for which there is no known disease. 

(Не те, щоб я мав якісь проблеми із застосуванням опіоїдів, 

 та вони мені здаються ліками, для яких нема відомої хвороби) 
Sanford M. Miller, 2001 

Додавання опіоїдів до місцевих анестетиків при епідуральній 

анестезії для операцій ніким не заборонене. Але, перш ніж це робити, 

не завадить запитати себе – а навіщо? 

Інтенсивність інтраопераційного болю не дозволяє обійтися 

епідуральним (і навіть субарахноїдальним) опіоїдом, тож альтернативи 

концентрованим розчинам місцевих анестетиків тут нема. При цьому 

побічні ефекти місцевих анестетиків будуть неминучими, а деякі з них 

– навіть корисними: моторний блок – для міорелаксації, тактильний 

сенсорний блок – щоб нервовий пацієнт не сприймав дотик як біль, 

навіть артеріальна гіпотензія – для зменшення крововтрати. Якщо 

епідурально ввести ще й опіоїд – додадуться ще й ускладнення від 

нього (Таблиця 50). Добре, якщо це фентаніл – апное на столі 

анестезіолог завжди побачить. Але морфін, хоч його передопераційне 

епідуральне введення забезпечить тривалу післяопераційну аналгезію, 

може спричинити апное в палаті, якого може вчасно не помітити ніхто. 

Тут усе треба добре зважити, особливо – реальні умови післянаркозної 

опіки. 

 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

Застосування опіоїдів для епідуральної аналгезії після операції 

дозволяє використати всі переваги перед місцевими анестетиками. 



 289 

Але при цьому не слід забувати про можливі ускладнення (див. 

відповідні підрозділи вище). 

 

Разове введення 
Эпидуральное введение опиоидов можно осуществлять либо методом 

перемежающихся инъекций, либо продолжительных инфузий. Первый из 

этих методов проще, так как не требует специального оборудования. 

Т.Р.ВейдБонкор, Ф.М.Ферранте, 1998 

Дози, початок і тривалість дії, а також показання до разового 

введення різних опіоїдів наведені в Таблиці 53. 

 
Таблиця 53  

РАЗОВЕ ЕПІДУРАЛЬНЕ ВВЕДЕННЯ ОПІОЇДІВ 
[скорочено, за: Т.Р.ВейдБонкор, Ф.М.Ферранте, 1998] 

Опіоїд  Доза  Початок 

дії 

Тривалість 

дії 

Примітки  

Морфін  2-5 мг 30-60 

хвилин 

6-24 годин Через поширення в лікворі рекомендований при 

великих розрізах і при віддаленості введення 

від відповідного сегмента спинного мозку 

Фентаніл  50-100 

мкг 

5 хвилин 4-6 годин Не рекомендований при великих розрізах і при 

віддаленості введення від відповідного сегмента 

спинного мозку 

Суфентаніл  
(Sufenta) 

10-60 
мкг 

5 хвилин 2-4 годин Високі дози можуть спричинити надмірну 
седацію або пригнічення дихання, переважно 

через абсорбцію до судин 

 

Інфузія  
Застосування безперервної інфузії морфіну дозволяє уникнути феномена 

 “вершин і долин” від разового введення і, схоже, рідше дає побічні ефекти. 

M.F.Mulroy, 1996; p.300 

Оскільки тривалість дії епідурально введеного фентанілу є 

значно коротшою, ніж у морфіну, кривій його місцевої концентрації 

ще більше будуть притаманні “гори й долини” (див. епіграф), і 

аналгезія буде то надто слабкою, то надто сильною (і з більшим 

числом побічних ефектів). Через це, при наявності відповідної 

апаратури, кращою буде інфузійна епідуральна аналгезія. 

Концентрації потрібних для цього розчинів і темпи введення наведені 

в Таблиці 54. 
Таблиця 54 

ДОЗИ ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ ІНФУЗІЇ ОПІОЇДІВ 

[скорочено, за: M.F.Mulroy, 1996; p.301] 

Опіоїди  Доза насичення Концентрація й темп підтримання 

Морфін  1-3 мг 0,04 мг/мл – 4-8 мл/годину 

Фентаніл  75-100 мкг 4 мкг/мл – 8-16 мл/годину 

Суфентаніл  50 мкг 2 мкг/мл – 8-12 мл/годину 
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Додавання місцевих анестетиків при епідуральній аналгезії 

опіоїдами інколи застосовують разово (при епізодах збільшення болю), 

а інколи просто готують розчин для епідурального введення, який 

містить і опіоїд, і місцевий анестетик. Мета такої комбінації – взаємне 

потенцування обох компонентів і уникнення небажаних ефектів 

кожного з них. Так, комбінація 0,05% бупівакаїну з опіоїдами дає 

змогу, без гіпотензії та надмірного сенсорного блоку, досягти цілком 

прийнятної аналгезії. Але надійнішу аналгезію забезпечить 0,125% 

(⅛%) бупівакаїн у комбінації з опіоїдами (Таблиця 55), хоч така 

концентрація може спричиняти як зниження артеріального тиску (тому 

треба його регулярно вимірювати), так і пролежні (якщо не 

перевертати пацієнта).  
Таблиця 55 

КОМБІНАЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ АНЕСТЕТИКІВ З ОПІОЇДАМИ  

ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ ІНФУЗІЇ  
[скорочено, за: Ф.М.Ферранте, Т.Р.ВейдБонкор, 1998] 

Аналгезуючий розчин Швидкість 
інфузії, 

мл/годину 

Примітки  

Бупівакаїн 0,125% + 

фентаніл 2,5-5 мкг/мл 

4 – 15 Інфузію регулюють таким чином, щоб уводити 

фентаніл не швидше 100 мкг/годину. Рівень 
фентанілу в крові може зростати. Суміш не 

ідеальна при великих розрізах і введенні катетера 

далеко від потрібного сегмента. 

Бупівакаїн 0,125% + 
морфін 0,05-0,1 мг/мл 

4 – 10  Переважно при великих розрізах і при введенні 
катетера далеко від потрібного сегмента. Інфузію 

регулюють таким чином, щоб уводити морфін не 

швидше 0,5 мг/годину. Тривале введення може 
призвести до значного рівня морфіну в лікворі. 

 

Для приготування розчинів для епідуральних інфузій може 

бути корисною Таблиця 56. 
Таблиця 56 

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ ІНФУЗІЇ  

 Бупівакаїн 
0,5%  

Фентаніл 
0,005%  

Морфін 
1% 

NaCl 
0,9% 

Бупівакаїн 0,125%  

   + фентаніл 2,5 мкг/мл 

50 мл 

(250 мг) 

10 мл 

(0,5 мг) 

–  140 мл 

Бупівакаїн 0,125%  

   + фентаніл 5 мкг/мл 

50 мл 

(250 мг) 

20 мл 

(1 мг) 

–  130 мл 

Фентаніл 4 мкг/мл –  16 мл (0,8 мг) –  184 мл 

Бупівакаїн 0,125%  
   + морфін 0,05 мг/мл 

50 мл 
(250 мг) 

–  1 мл 
(10 мг) 

149 мл 

Бупівакаїн 0,125%  

   + морфін 0,1 мг/мл 

50 мл 

(250 мг) 

–  2 мл 

(20 мг) 

148 мл 

Морфін 0,04 мг/мл –  –  0,8 мл (8 мг) 199,2 мл 
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Мультимодальна аналгезія 
Наше покоління перетворило вену на помийницю, 

а ваше – перетворює на помийницю епідуральний простір. 
Сумний жарт старого анестезіолога 

У пошуках інших варіантів потенцованої епідуральної 

аналгезії, цілий ряд дослідників випробовував комбінації не лише 

опіоїдів і місцевих анестетиків, а й агоністів α2-адренорецепторів 

(клофелін, дексметомідин), інгібіторів холінестерази (прозерин), 

антагоністів NMDA-рецепторів (кетамін), тощо. Додавання кетаміну 

успішно застосовують вже майже двадцять років (див. нижче). Інші 

“ад'юванти” початківцеві краще не застосовувати, поки не доведена їх 

безпечність та ефективність. 

 

ДОВГОТРИВАЛА АНАЛГЕЗІЯ В ОНКОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ 
Ми всі мусимо померти.  

Але те, що я можу врятувати його від багатоденних мук, 

 я сприймаю як свій величезний і завжди новий привілей. 
Біль – страшніший володар людства, ніж навіть сама смерть. 

Aльберт Швейцер (1875–1965) 

Термінальна стадія онкологічних захворювань може 

супроводжуватись невгамовними болями. Навіть такі дози наркотиків, 

від яких хворий не може не те що встати – судно попросити, можуть 

не усувати біль повністю. Не кожна молода й здорова людина розуміє, 

що таке “якість життя” для онкохворих. Але той, хто їх бачив, знає – 

кожному хочеться побачити, як завтра зійде сонце. І бажано – без 

нестерпних мук. 

На цій майже неораній (у нас) ниві є багато роботи для 

молодих і навіть малодосвідчених ентузіастів, бо старі й досвідчені не 

дуже сюди поспішають. 

Регіональна (у тому числі – епідуральна) аналгезія надає 

можливість усунути навіть стійкий до опіоїдів біль. При цьому хворий 

лишається притомним, інколи навіть здатним ходити й обслуговувати 

себе. Щоб уникнути моторного й симпатичного блоку, краще вводити 

не місцеві анестетики, а опіоїди. 

 

Дози опіоїдів, особливо якщо вже розвинулась толерантність 

до них, інколи важко обчислити. Орієнтир – перша епідуральна доза 

має бути приблизно вдесятеро меншою за останню внутрішньовенну. 

 

Епідуральний катетер надасть змогу не лише повторно 

знеболювати, а й підбирати дозу. 



 292 

Бактеріальний фільтр, вже доступний для нас, захистить від 

інфікування просвіт катетера протягом багатьох днів навіть у хатніх 

умовах. Але при такому тривалому перебуванні катетера, який, до того 

ж, совається туди-сюди, проникнення інфекції по його зовнішній 

поверхні буде неминучою. 

 

Тунелювання катетера, 

тобто виведення його під шкірою 

до віддаленого (та ще й менш 

забруднюваного) місця, значно 

знижує риск і зсування катетера, і 

його зовнішнього інфікування. 

Для цього ще до епідуральної 

пункції, в обраному для неї місці 

роблять невеличкий надріз шкіри 

(1-й надріз, Малюнок 127). Потім 

виконують епідуральну пункцію, 

уводять катетер, виймають 

епідуральну голку і, зробивши на 

відстані довжини голки вбік від 

хребта ще один надріз (2-й надріз, 

Малюнок 127), крізь нього 

вводять епідуральну голку до 

першого надрізу. Увівши катетер 

крізь кінчик голки, витягують його зовнішній відрізок разом із голкою, 

поки петля катетера не сховається в першому надрізі (тут шкіру 

зашивають). Так можна зробити ще один-два рази. Тільки останній раз 

голка вводиться без надрізу, щоб остаточно катетер виходив не крізь 

надріз, а крізь прокол (вужчий вхід для інфекції). Уже після того до 

катетера приєднують бактеріальний фільтр. 

 

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНАЛГЕЗІЇ 

ОПІОЇДАМИ: 

1. Недостатнє володіння епідуральною катетеризацією. 

2. Будь-які протипоказання до епідуральної катетеризації. 

3. Атипові реакції на опіоїди в минулому. 

4. Центральне (не обструктивне) сонне апное (цьому 

присвячена блискуча монографія [А.П.Зильбер, 1994]). 

5. Прокол твердої мозкової оболонки при епідуральній 

катетеризації – відносне протипоказання (до ліквору може 

потрапити завелика доза). 

Мал.127. Підшкірне тунелювання 

епідурального катетера. 
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АЛЬФА2-АДРЕНОМІМЕТИКИ (клофелін) 
З 1984 року з метою епідуральної аналгезії застосовується 

клонідин (клофелін), механізм дії якого пояснюється наявністю в 

задніх рогах спинного мозку α2-адренорецепторів (Таблиця 57). 
Таблиця 57 

КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ЕПІДУРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КЛОФЕЛІНУ 
[скорочено, за: J.C.Eisenach et al., 1996] 

Показання  Комбінація  Доза 

клофеліну 

Ефект  Побічні ефекти 

Раковий біль + Морфін 30 мкг за 

годину 

Менший біль, менше 

треба морфіну 

Седація, 

гіпотензія 

Хронічний біль Лише 
клофелін 

30 мкг за 
годину 

Полегшення болю, 
особливо 

“симпатичного” й 

деаферентаційного 

Седація, 
гіпотензія 

Під час операції Лише 
клофелін 

300-600 мкг Анестетиків треба 
менше на 50-75% 

Гіпотензія  

Під час операції + Місцевий 

анестетик 

150 мкг Анестезія триваліша 

на 50-100% 

Седація, 

гіпотензія 

Після операції Лише 

клофелін 

400 мкг Аналгезія на 5 годин Сильна седація, 

гіпотензія 

Після операції + Опіоїд 75-150 мкг Аналгезія довша на 

100% 

Мінімальні  

Після операції + Опіоїд 20 мкг за 

годину 

Опіоїдів треба менше 

на 50%, менший біль 

Менша гіпоксемія, 

ніж лише з 
опіоїдом 

Аналгезія при 

пологах 

+ Бупівакаїн 75 мкг Аналгезія триваліша 

на 100% 

Мінімальні  

У дітей 
(каудальна) 

+ Бупівакаїн 1-3 мкг/кг Анестезія чи аналгезія 
триваліша на 100% 

Мінімальні  

 

До побічних ефектів епідурального введення клофеліну 

належать сухість у роті, седативний ефект, артеріальна гіпотензія та 

брадикардія (на 5-20%), інколи небезпечна. Оскільки клофелін, як і 

фентаніл, є ліпофільним, він легко абсорбується з епідурального 

простору до кровообігу, і величина цих побічних ефектів залежить від 

дози, введеної епідурально (Таблиця 58). 
Таблиця 58 

ТРИВАЛІСТЬ ЗНЕБОЛЕННЯ Й АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК ПРИ 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ЕПІДУРАЛЬНОМУ ВВЕДЕННІ 
САМОГО ЛИШЕ КЛОФЕЛІНУ  

(без опіоїдів і місцевих анестетиків) 

[скорочено, за: J.C.Eisenach et al., 1996] 

Доза (мкг) Тривалість аналгезії (години) Максимальне зниження АТ 

145 – 210  2,7  –18% 

300 – 450  6,0  –21% 

500 – 800  5,1  –23% 
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УВАГА! Одночасне застосування клофеліну й етанолу 

(етилового спирту) призведе до коми! 

 

 

КЕТАМІН 
Уже протягом третього десятиріччя кетамін – неконкурентний 

антагоніст рецепторів NMDA (N-methyl-D-aspartate) – додають до 

місцевих анестетиків або опіоїдів, які вводять епідурально під час 

операцій [Z.Jankovic et al., 1999; C.T.Wu et al., 2000], після них 

[P.H.Tan et al., 1999; M. De Kock et al., 2001; S.Himmelseher et al., 2001; 

G.R.Lauretti et al., 2001; B.Subramaniam et al., 2001; K.Subramaniam et 

al., 2001], при інкурабельних онкозахворюваннях [G.R.Lauretti et al., 

1999], при герпетичній невралгії [J.Mizuno et al., 2001; J.Mizuno et al., 

2001a]. У Великій Британії кожній третій дитині при каудальній 

анестезії до місцевих анестетиків додають кетамін [J.C.Sanders, 2002]. 

Дорослим уводять від 5 мг (5% – 0,1 мл) [P.H.Tan et al., 1999] 

до 50 мг (5% – 1 мл) кетаміну [Z.Jankovic et al., 1999; P.Kirdemir et al., 

2000] і дещо більше – приблизно 1 мг/кг [B.Subramaniam et al., 2001; 

K.Subramaniam et al., 2001], дітям (каудально) – від 0,5 мг/кг 

[P.Johnston et al., 1999; P.De Negri, 2001] до 1 мг/кг [H.Koinig et al., 

2000]. 

Хоч деякі автори не виявляють ніяких переваг від додавання 

кетаміну [U.Santawat et al, 2002], більшість дослідників вважає його 

показаним через такі переваги, як поглиблення аналгезії й стабільнішу 

гемодинаміку [Z.Jankovic et al., 1999]. Недоліки – системні ефекти, 

тобто кетаміновий наркоз унаслідок легкої абсорбції кетаміну до 

кровообігу [D.P.Beltrutti et al., 1999; M. De Kock et al., 2001].  

 

 

ГЛЮКОКОРТИКОЇДИ 
 

Лікування люмбалгії та ішіолюмбалгії (що раніше звалися 

попереково-крижовим радикулітом та ішіасом), спричинених 

компресією або запаленням корінців, можливе шляхом епідурального 

введення глюкокортикоїдів. Найчастіше застосовують малорозчинні 

“депо”-препарати (суспензії): метилпреднізолон-ацетат (Депомедрол) 

або тріамсинолон-діацетат (Аристокорт, Кеналог, Дипроспан). Ефект 

від уведення настає за кілька годин, тому одну ампулу розводять у 6-

10 мл місцевого анестетика. Тоді, по-перше, біль зникає за кілька 

хвилин, по-друге, можна бути впевненим, що препарат уведено куди 
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слід. Коли припиниться знеболююча дія місцевого анестетика, вже 

почнеться протизапальна дія стероїду. 

Рівень уведення – якомога ближче до враженого сегмента (як 

правило, між хребцями L4 та L5 або між L5 та S1). Значне покращення 

настає у 70% – 80% пацієнтів [S.E.Abram, 1982; M.F.Mulroy, 1996]. Але 

в запущених випадках, коли біль триває більше шести місяців, ефект 

від епідурального введення глюкокортикоїдів буває значно меншим, 

бо причиною болю буде вже не стільки набряк, скільки рубцеві зміни 

корінців.  

Показаний повторний огляд пацієнта через один-два тижні, 

для оцінки результатів. Тут можливі три варіанти: 

1. Скарги зникли повністю. Повторні введення не показані. 

2. Скарги відновилися повністю. Повторні введення не показані. 

3. Скарги відновилися частково. Можна повторювати епідуральне 

введення глюкокортикоїдів з одно-двотижневим інтервалом, але 

загальна кількість уведень – не більше трьох (протягом одного 

року). 

 

Застереження: 

1. Уникайте субарахноїдального введення – суспензія може 

спричинити подразнення корінців та інші ускладнення. 

2. Дотримуйтесь суворої асептики – глюкокортикоїди пригнічують 

імунітет. 

3. Полегшення болю за допомогою епідурального введення 

стероїдів не є дефінітивним лікуванням, воно лише створює 

кращі умови для фізіотерапії. Корисна також вітамінотерапія 

(особливо тіаміном – вітаміном В1). Хворому не можна вживати 

спиртні напої, які мають нейротоксичну дію. Показане також 

обстеження з метою виявлення причини болю (наприклад, 

враження хребців або дисків). 

 

Лікування кружлястого (оперізуючого) лишаю [лат.: herpes 

zoster; рос.: опоясывающий лишай; староукр.: кружлястий обрісник], 

як правило, проводять стероїдами (наприклад, преднізон) та 

антивірусними засобами (наприклад, ацикловір), хоча й без лікування 

це дуже болісне гостре захворювання минає само. Але у 30%–50% 

пацієнтів старшого віку (понад 50 років) пізніше може розвинутись 

хронічна невралгія відповідного дерматома. Уникнути цього 

ускладнення дозволяє рання й агресивна терапія, в тому числі – 

повторні блокади відповідних симпатичних гангліїв (щодня протягом 

4 днів, а то й більше). 
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Але, при враженні сегментів від Т4 й нижче, простішим (а з 

катетером – і безпечнішим) може бути епідуральне введення 

глюкокортикоїдів на 0,125%-ному бупівакаїні, що значно полегшить 

біль у гострому періоді та дозволить запобігти пізній невралгії 

[H.M.Perkins, P.R.Hanlon, 1978; M.F.Mulroy, 1996; K.Hashizume, 2001]. 

 

 

ПРОЗЕРИН 
 

Оскільки в експерименті виявлена здатність холіноміметичних 

ліків підвищувати больовий поріг [G.J.Grant et al., 2002], логічним 

було б застосування антихолінестеразних засобів для епідурального 

знеболювання.  

Неостигмін (прозерин) додавали до інших компонентів 

епідуральної аналгезії при хірургічних операціях у дозі 500 мкг (0,05% 

– 1 мл) [P.Kirdemir et al., 2000], після операцій – у дозі 5-10 мкг/кг 

[M.Nakayama et al, 2001], інкурабельних онкозахворюваннях – у дозі 

100 мкг (0,05% – 0,2 мл) [G.R.Lauretti et al., 1999]. Широкого визнання 

ця методика не здобула через неприємні побічні ефекти: брадикардію, 

блювання, мимовільну дефекацію. Латинська назва прозерину – 

Proserinum.  

Ми маємо деякий досвід (9 пацієнток) застосування прозерину 

у вищевказаній дозі в якості компонента епідурального знеболювання 

вагінальних (per vias naturales) пологів у комбінації з клофеліном і 

фентанілом (без місцевих анестетиків). Аналгезія тривала не менше 

двох годин. Жодних побічних ефектів ані на матір, ані на дитину ми не 

виявили. 

 

 

УСКЛАДНЕННЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНАЛГЕЗІЇ 
 

I asked the sophist who was selling us thoracic epidurals 

 for post operative analgesia, what he'd do after *he* impales a cord.  

It took a lot of badgering for him to admit that *he* could do that. 
Я спитав того, хто радив нам торакальну епідуральну післяопераційну 

 аналгезію, що він робитиме, якщо проколе спинний мозок. 

Довелося довго роздражнювати його, щоб він визнав це можливим. 
Michael Bookallil, 10 Nov 2002 

 

Позаопераційна епідуральна аналгезія може спричинити всі ті 

ускладнення, які може мати інтраопераційна епідуральна анестезія, як 

одноразова, так і тривала – з катетером. Зрозуміло, що, через її 
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тривалість, застережні заходи мусять бути ще суворішими, особливо – 

щодо асептики. Але вона може мати ще й специфічні ускладнення. 

 

СПЕЦИФІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ  

Помилково введений розчин – це ускладнення зустрічається 

в різних країнах усе частіше, паралельно все ширшому застосуванню 

тривалої епідуральної аналгезії крізь катетер. Виведену на надпліччя 

канюлю цього катетера медсестри плутають із підключичним або 

яремним катетером, і описані випадки введення найрізноманітніших 

внутрішньовенних розчинів до епідурального простору. На щастя, він 

має деяку буферну ємність, а тверда мозкова оболонка досить добре 

захищає корінці спинного мозку. Тому в більшості описаних випадків 

наслідки обмежуються переляком лікаря. Але ж не всі ускладнення 

описують у літературі! Профілактика: (1) інструктаж медсестер, 

особливо при епідуральній аналгезії поза відділенням інтенсивної 

терапії; (2) напис на лейкопластирі, яким фіксують до шкіри канюлю 

епідурального катетера. 

Передозування інтратекального морфіну. Описані також 

помилкові (через неправильну концентрацію розчинів) інтратекальні 

(субарахноїдальні) уведення фантастично високих доз (сотні 

міліграмів) морфіну. Це призводило до збудження, розширення зіниць, 

міоклонічних судом, порушень дихання, артеріальної гіпотензії, у 

більшості пацієнтів – до смерті. Лікування – не введення налоксону, а 

ШВЛ і якомога швидше промивне дренування субарахноїдального 

простору крізь два катетери: один – на шийному рівні (крізь нього 

вводять підігрітий розчин Рінгера), другий – на поперековому рівні 

(крізь нього витікає ліквор) [S.B.Groudine et al., 1995]. Оскільки, при 

тривалому перебуванні катетера в епідуральному просторі, можлива 

перфорація твердої мозкової оболонки, із потраплянням його кінчика 

до субарахноїдального простору, треба знати про можливість такого 

ускладнення. 
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КАУДАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ 
Эпидуральная анестезия состоит в инфильтрации 
всего эпидурального пространства через нижнее 

отверстие крестцового канала; таким путем 

достигаются все пары крестцовых нервов при их 
прохождении через это пространство. 

Ж.Мезонне: Малая хирургия. 

М., Л.: Огиз, 1934; с.173 

Каудальна анестезія історично була першим різновидом 

епідуральної анестезії, і саме вона протягом десятиріч звалася просто 

“епідуральною анестезією” (див. епіграф). Але пізніше її поступово 

витіснили з практики спінальна та міжхребцева епідуральна анестезія. 

Причиною став цілий ряд недоліків каудальної анестезії, особливо для 

дорослих пацієнтів. Утім, не всі ці недоліки стосуються маленьких 

дітей. До того ж, каудальний доступ має й деякі переваги. 

 

НЕДОЛІКИ 
Эпидуральная анэстезія, изобрѣтенная 

Cathelin‟омъ и разработанная имъ и Läwen‟омъ, уже 

вовсе не можетъ конкурировать съ регiонарной въ силу 

того, что ею достигается въ сущности лишь 
обезболиванiе заднепроходной области, промежности и 

наружныхъ половыхъ органовъ, а въ этой области какъ 

нельзя лучше примѣнима мѣстная анэстезія; къ тому же 

техника эпидуральныхъ инъекцій весьма нелегка, 
результаты ихъ ненадежны, и часто они 

сопровождаются коллапсами и явленіями интоксикаціи. 

В.Ф.Ясенецкiй-Войно: Регiонарная анэстезiя. 
Петроградъ: Типографiя А.Э.Коллинс, 1915; с.10 

1. Більша інфікованість шкіри понад крижовим отвором, ніж на спині. 

2. Технічні труднощі, через непостійність анатомії крижового отвору, 

особливо – у дорослих (не менше 5% невдач). 

3. Непередбачуваність рівня анестезії, через непостійність анатомії (і 

об'єму) крижового каналу, особливо – у дорослих. 

4. Потреба доволі великого об'єму місцевого анестетика для 

надійного заповнення крижового каналу, а через це – риск 

інтоксикації. 

5. Для блоку поперекових сегментів потрібен ще більший об'єм 

місцевого анестетика, при цьому – недостатні релаксація та блок 

вісцеральних сегментів для операцій на черевній порожнині. 

6. Артеріальна гіпотензія та риск інтоксикації при високих рівнях 

анестезії. 

7. Повільніший (порівняно з інтервертебральним доступом) початок 

анестезії. 
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8. Можливість ненавмисного проколу твердої оболонки спинного 

мозку (як і при міжхребцевому доступі). 

9. Повний блок вольового (із поперечносмугастих м'язів) анального 

сфінктера, не бажаний при деяких операціях. 

 

ПЕРЕВАГИ 
1. Ідеальна релаксація та аналгезія промежини, особливо періанальної 

області (Малюнок 128). 

2. При невисоких рівнях блоку – відсутність значної артеріальної 

гіпотензії. 

3. При тих же умовах (що в пункті 2) – можливість амбулаторного 

застосування. 

4. Легкість проведення катетера (можна застосувати фірмову 

пластикову внутрішньовенну канюлю) до крижового каналу для 

тривалого інтра- й постопераційного знеболення. 

 

ПОКАЗАННЯ 
Це – ідеальний метод для промежинних і періанальних операцій, 

 як гемороїдектомія або каутеризація ректальних пухлин. 
M.F.Mulroy, 1996; p.123 

1. Операції на промежині, особливо проктологічні, – через особливо 

глибокий блок сакральних сегментів (див. Малюнок 128). 

2. Пластичні гінекологічні операції. 

3. Знеболення пологів (особливо – другого періоду) при 

неможливості інтервертебральної 

епідуральної аналгезії (наприклад, 

після спондилодезу металевими 

пластинами на поперековому рівні 

хребта), а також накладання 

акушерських щипців, епізіотомії 

та ушивання епізіотомної рани. 

4. У немовлят і маленьких дітей – 

інтра- й постопераційна аналгезія 

нижніх кінцівок. 

5. Лікувальні блокади (у тому числі – 

амбулаторні) при ішіалгіях. 

 

ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Ті ж самі, що для міжхребцевого доступу (див. розділ 

“ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ”), плюс кіста 

куприка (епітеліальний куприковий хід). 

Мал.128. Зона сенсорного блоку 
при каудальній анестезії лише 

сакральних сегментів. 
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ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ КАУДАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
Голка для проколу крижово-куприкової мембрани повинна 

мати достатню довжину (для дорослих – не менше 7 см), мандрен 

(щоб голка не забивалася тканинами й не заносила їх до епідурального 

простору), бажано – короткий зріз (він дає краще відчуття “провалу” 

при проходженні крізь зв'язку, менше травмує епідуральні вени й 

окістя крижового каналу) і достатні міцність (щоб не зламалася в 

крижовому каналі) та діаметр (не тонше G22) для можливості надійної 

аспірації ліквору або крові. Багаторазова вітчизняна спінальна голка 

Біра буде цілком задовільною. 

Одноразова внутрішньовенна канюля, із голкою та 

мандреном усередині, хоч і має занадто гострий кінчик, буде дуже 

зручною для швидкої пункції та катетеризації крижового каналу. 

Голка для анестезії шкіри має бути досить тонкою, щоб ця 

анестезія була якомога менш болісною (місце – досить чутливе). 

Голка для проколювання шкіри (у дорослих) може 

знадобитися, якщо для пункції крижового каналу буде застосовуватися 

товста й тупа голка. 

Шприц для місцевого анестетика (на 10 або 20 мл). Після 

виконання анестезії його не слід викидати: він може знадобитися для 

внутрішньовенного введення інших ліків. Не завадить ще один 

невеличкий шприц (до 5 мл) для проби з повітрям. 

Венозний доступ дуже бажаний, на випадок ускладнень або 

потреби седації чи загальної анестезії (при недостатності каудальної). 

Тонометр потрібен, оскільки при швидкому введенні 

місцевого анестетика можлива короткочасна гіпертензія, а після 

настання блоку та при ускладненнях можлива гіпотензія. 

Реанімаційне оснащення може знадобитися при будь-якій 

епідуральній анестезії (див. детальніше в розділі “ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ 

ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ”). 

 

МІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ 
ДЛЯ КАУДАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

Лідокаїн і мепівакаїн, які мають швидкий початок дії та 

більшу проникну здатність, ніж інші місцеві анестетики, особливо 

гарні для каудальної анестезії, яка настає повільно й може бути 

нерівномірною через щільність сполучної тканини та можливі спайки 

або перегородки у крижовому каналі. 

Бупівакаїн (Анекаїн) зараз також широко вживається для 

каудальної анестезії: хоч його дія настає пізніше, тривалість дії – 

значно більша. 
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Концентрація місцевих анестетиків – така ж, як при 

міжхребцевому доступі: для надійної хірургічної анестезії (із 

моторним блоком) – 2% лідокаїн, або 2% мепівакаїн, або 0,5% 

бупівакаїн; для аналгезії (лише сенсорного блоку), у комбінації з 

наркозом або для післяопераційного знеболення, достатньою (і значно 

безпечнішою) буде вдвічі менша концентрація – 1% лідокаїн, або 1% 

мепівакаїн, або 0,25% бупівакаїн. 

Об'єм для надійної блокади всіх сакральних сегментів у 

дорослих становить приблизно 20 мл (2-3 мл на сегмент, вдвічі більше 

за сегментну дозу при поперековій міжхребцевій анестезії). При 

вагітності доза буде меншою: 16-18 мл можуть дати блок до Т10. 

Початок дії місцевих анестетиків при каудальній анестезії – 

повільніший, ніж при міжхребцевому доступі, а настання повного 

ефекту може потребувати 40 хвилин. 

Додавання адреналіну забезпечує меншу абсорбцію місцевих 

анестетиків до кровообігу (особливо важливо для доволі великих 

об'ємів при каудальній анестезії), прискорення початку та подовження 

тривалості блоку. Так, анестезія від 2% лідокаїну з додаванням 

адреналіну в розведенні 1:200.000 може тривати до двох годин. 

Усі перестороги щодо місцевих анестетиків – ті ж самі, що при 

міжхребцевому доступі (див. розділ “МІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ ДЛЯ 

ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ”). 

 

АНАТОМІЯ КРИЖА 
Крижові ріжки, угорі міжсідничої складки, легко намацати 

 в худого пацієнта. Крижово-куприкова мембрана утворює 

 м'яку “долину” поміж і якраз попід цими “горами”. 
M.F.Mulroy, 1996; р.125 

Криж [лат, англ.: Sacrum; рос.: Крестец] – клиноподібна 

кістка, утворена зрощеними п'ятьма крижовими хребцями, пов'язана 

краніально – із п'ятим поперековим хребцем, а каудально – із 

куприком [лат: Os coccygis; англ.: Coccyx; рос.: Копчиковая кость], 

кінчик якого є важливим орієнтиром для каудальної анестезії. 

Крижовий канал [лат.: Сanalis sacralis; рос.: Крестцовый 

канал] – продовження поперекового відділу хребцевого каналу – 

закінчується каудально крижовим отвором [лат.: Hіatus sacralis; рос.: 

Отверстие крестцового канала], вкритим дорзальною крижово-

куприковою зв'язкою [лат.: Ligamentum sacrococcygeum dorsale; рос.: 

Дорзальная крестцовокопчиковая связка]. Анестезіологи звуть її 

коротше: крижово-куприкова мембрана [англ.: Sacrococcygeal 

membrane]. Саме її вони проколюють при каудальній анестезії. 
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Hіatus sacralis – щілина незрослої дужки п'ятого крижового 

хребця – має різну форму в різних людей. Як правило, це форма букви 

Λ або переверненої букви U (Малюнок 129). Але як форма, так і 

розмір цього отвору мають багато варіантів. Так, майже в 1% дорослих 

можлива повна сакральна spina bifida, тобто задня стінка крижового 

каналу має щілину на всьому своєму протязі [R.J.Willis, 1988], утім, це 

не заважає виконанню каудальної анестезії. Інша крайність – повна 

відсутність Hiatus sacralis (осифікація крижово-куприкової мембрани) 

– робить каудальну анестезію зовсім неможливою. У 5% дорослих 

відстань між передньою та задньою стінкою крижового каналу на рівні 

крижового отвору не перевищує 2 мм, тоді ввести до нього голку теж 

буде нелегко. 

 

 

Крижові ріжки [лат.: Cornua sacralia], які виступають з обох 

боків Hiatus sacralis, є важливими орієнтирами для його пошуку 

(Малюнок 129). На жаль, інколи в огрядних дорослих їх неможливо 

намацати. Легше це зробити або тильною стороною середніх фаланг 

Ваших пальців, або пальпуючи кінчиками розслаблених пальців лівої 

кисті, на які тиснуть пальці правої руки. 

Дуральний мішок закінчується на рівні задніх отворів S2 (на 

рівні лінії, що поєднує обидві Spinae iliacae posteriores superiores), 

Мал.129. Орієнтири для пошуку Hiatus sacralis. Зверніть увагу, що обидві Spinae 

iliacae posteriores superiores утворюють рівносторонній трикутник із Hiatus sacralis. 
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відстань між ним і вершиною Hiatus sacralis у більшості дорослих 

становить 4 см, хоча нерідко становить 2 см. Через це, після проколу 

крижово-куприкової мембрани, кінчик голки не слід уводити дорослим 

– далі 2 см, а дітям – далі 1 см, щоб не проколоти Dura mater. 

Епідуральний простір у крижовому каналі має значно 

більший об'єм, ніж на інших рівнях (бо тут дуральний мішок уже 

закінчується), тому й сегментна доза місцевих анестетиків буває вдвічі 

більшою. До того ж, цей об'єм буває дуже різним у різних людей. Так, 

об'єм крижового каналу (у висушених крижових кістках) у дорослих 

буває від 12 до 65 мл. Через це практично неможливо розрахувати 

точні дози місцевих анестетиків. На відміну від інших рівнів, для 

крижового епідурального простору доведений факт його спілкування з 

пресакральною сполучною тканиною, тобто при каудальній анестезії 

розчин місцевого анестетика вільно витікає крізь передні парні отвори 

крижа, що також пояснює потребу великих об'ємів. Крізь епідуральний 

простір крижового каналу проходять вкриті твердою мозковою п'ять 

пар крижових і одна пара куприкових корінців спинного мозку, які й 

блокуються введеним каудально місцевим анестетиком. 

Епідуральні вени в крижовому каналі – такі ж рясні, як і в 

інших відділах, причому – чим вище, тим рясніше. Це також є 

підставою не вводити голку надто далеко поза крижово-куприкову 

мембрану. 

Жирова сполучна тканина крижового епідурального 

простору в дорослих – відносно щільна й може мати багато перемичок 

(що пояснює непередбачуваність каудальної анестезії у дорослих), а у 

маленьких дітей – настільки рихла, що при каудальній анестезії й 

блок – надійніший і більш рівномірний, і можна доволі легко провести 

катетер аж до грудного відділу. 

 

ТЕХНІКА КАУДАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
Це відносно проста процедура, 

 яку можна легко опанувати при пильній увазі до деталей. 

D.C.Moore, 1979; p.439 

ПОЗА ПАЦІЄНТА ПІД ЧАС КАУДАЛЬНОЇ ПУНКЦІЇ 

Поза на животі (ниць), із підкладеною під таз подушкою, щоб 

стегна трохи зігнулися, а сідничі м'язи розслабилися. При цьому 

пацієнта просять трохи розсунути стегна й повернути ноги так, щоб 

п'яти “дивилися” латерально, а пальці ніг – медіально. Цей маневр 

дещо розсуває сідниці. Переваги: по-перше, не треба помічників, по-

друге, легше визначити серединну сагітальну площину. Недолік – 

поганий доступ до дихальних шляхів пацієнта. 
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Колінно-грудна поза 
Це – найменш “романтична” поза, але найбільш ефективна 

 для “відпадання” сідничих м'язів од крижового отвору. 

M.F.Mulroy, 1996; р.125 

Вагітні не можуть лежати на животі. Тому їх кладуть ниць із 

підібганими ногами. Переваги й недоліки – ті ж самі, що й при позі 

на животі. 

 

 

 

Бічна поза “у чистому вигляді” майже не застосовується, бо 

важко шукати орієнтири. 

Поза Сімса зветься ім'ям американського гінеколога J.M.Sims 

(1813–1883), який винайшов також дзеркало Сімса. Якщо Ви – правша, 

пацієнт кладеться на лівий бік (Малюнок 130). Його ліва нога лише 

трохи зігнута в кульшовому й колінному суглобах, а права, більше 

зігнута, – лежить понад лівою ногою. Уся права голінка, від коліна до 

ступні, надійно покладена на стіл. Згинання попереку (як при 

люмбальній епідуральній пункції) не лише не потрібне, а й небажане, 

щоб пацієнт не напружувався. Щоб зсування міжсідничої складки 

донизу не заважало орієнтуватися, можна попросити помічника трохи 

відтягти праву сідницю пацієнта. Але не сильно, щоб не перетягти 

складку догори! Переваги: (1) зручно лежати й дихати навіть вагітній 

жінці; (2) доволі зручно Вам; (3) краще зберігається венозний доступ 

(особливо голкою без канюлі); (4) непоганий доступ до дихальних 

Мал.130. Поза Сімса, помічник відтягує праву сідницю, для зручності виконання 
каудальної анестезії. 
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шляхів пацієнта, що важливо при попередній глибокій седації та у 

випадках ускладнень. Недолік – дещо важче визначити середню 

сагітальну площину.  

 

МАНІПУЛЯЦІЇ НА ШКІРІ 

Захист промежини. У міжсідничу складку, між куприком і 

анусом, треба покласти ватку або марлеве “вушко”, щоб антисептиком 

не обпекти промежину, особливо – слизову оболонку ануса (він – 

поруч).  

Обробка шкіри антисептиком має бути обережною (щоб він 

не затікав на промежину), але надійною (шкіра тут містить багато 

мікроорганізмів). Ця обробка повинна бути достатньо широкою, щоб 

охопити всі орієнтири (у тому числі – обидві Spinae iliacae posteriores 

superiores), які доведеться пальпувати перед уколом. 

 

 

Пошук орієнтирів  
Skin creases are poor landmarks for regional anesthesia 

Складки шкіри – слабкі орієнтири для регіональної анестезії. 
R.J.Willis, 1988 

Перш за все, слід надійно визначити серединну лінію. Перший 

орієнтир – поперекові й крижові остисті відростки. Якщо їх важко 

знайти, лівим вказівним пальцем можна намацати кінчик куприка та 

просунутися краніально на 4-5 см (у дорослого), де кінчик пальця 

опиниться в ямці понад крижовим отвором, як раз поміж крижовими 

ріжками, які треба відчути, трошки рухаючи палець вправо-вліво 

Мал.131. Намацування орієнтирів перед каудальною анестезією. 
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(Малюнок 131). Сильно тиснути на ріжки не треба, бо пацієнтові буде 

боляче. Ці ріжки мають бути майже однакові за розміром. Якщо один 

із них значно менший – можливо, це не ріжок, а найнижчий горбик 

латерального крижового гребеня (Малюнок 133). Ось чому головне – 

чітко визначити серединну лінію. Додатковий, підтверджуючий, 

орієнтир полягає в тому, що обидві Spinae iliacae posteriores superiores 

утворюють із крижовим отвором правильний, рівносторонній, 

трикутник (Малюнок 129). Як тільки кінчик лівого вказівного пальця 

опинився над крижовим отвором, зсувати палець не треба, щоб не 

“загубити” це місце. Саме тут, між кінчиками Cornua sacralia, 

вколюють тонку голку для анестезії шкіри (“лимонної шкурки”). 

Анестезія шкіри має бути надійною (місце доволі болісне), 

але не надто рясною, щоб великий об'єм уведеного розчину не заважав 

повторно пальпувати орієнтири. Виконуючи інфільтраційну анестезію 

під шкірою, можна кінчиком тієї ж тонкої голки “намацати” сакро-

кокцигеальну мембрану та вхід до крижового каналу, щоб потім не 

робити цього більш товстою голкою. 

Прокол шкіри товстою голкою (наприклад, голкою Дюфо), 

перед уведенням товстої й тупої голки для каудальної анестезії, не 

лише полегшить її введення, а й запобігатиме занесенню на її кінчику 

до епідурального простору шматочка шкіри, завжди інфікованого в цій 

області. 

 

ДОСТУП ДО КРИЖОВОГО КАНАЛУ 

 

Вихід на передню стінку 

крижового каналу. Тепер голка з 

мандреном, яку треба тримати 

зрізом до живота пацієнта 

(вентрально), вколюється у 

вентральному й краніальному 

напрямі під кутом 70°-80° до шкіри 

(Малюнки 131 й 132) до контакту з 

передньою стінкою крижового 

каналу (Малюнок 132, позиція 1). 

Якщо голка – досить товста й тупа, 

перед цим буде відчутний “провал” 

крізь сакро-кокцигеальну мембрану 

(у дорослих вона лежить на глибині 

від 0,5 см до 4 см, залежно від статури). Великої сили застосовувати 

при “пробиванні” цієї мембрани не слід, щоб не травмувати окістя 

Мал.132. Доступ до крижового 

каналу. 
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передньої стінки каналу (вона тут – дуже близько) і цим не спричиняти 

болю й не робити “гачок” на голці. Якщо голка і не “провалилася” 

крізь мембрану, і не вийшла на кістку, треба знову пропальпувати й 

оцінити всі кісткові орієнтири. У 5-7% дорослих увійти до крижового 

каналу зовсім неможливо, і для них застосовують інші методи 

анестезії. 

 

Входження до крижового каналу. Тепер, не витягуючи 

голку, її втулку наближають до пацієнта (у міжсідничу складку). 

Голка має бути під кутом 30°-45° до шкіри в цьому місці у жінок 

(майже паралельно спині), але під кутом лише 10°-20° до шкіри в 

цьому місці у чоловіків (і негритянок). І тут її просувають вперед, у 

крижовий канал, не глибше 4 см (безпечніше – на 2 см). Кінчик голки 

може при цьому “шкрябати” періост передньої стінки каналу (Ви 

можете це відчувати пальцями), але, якщо зріз голки “дивиться” 

вентрально (Малюнок 132, позиція 2), це – не біда, а лише надійна 

ознака перебування в каналі, хоч навмисне домагатися цього не слід, 

щоб не ушкодити венозне сплетення. Полегшити просування голки 

(правою рукою) може ніжне притискання її трубки до шкіри пацієнта 

Вашим лівим вказівним пальцем (що вказував місце пункції).  

 

Ознаки перебування голки в крижовому каналі. Тепер 

треба зупинитися й пересвідчитися, що голка дійсно пройшла до 

Canalis sacralis крізь Hiatus sacralis, а не потрапила до однієї зі схожих 

на той гіатус “гіатусів-пасток” (див. нижче – підрозділ “Технічні 

труднощі”). Голка повинна знаходитись у серединній сагітальній 

площині (не відхиляючись убік). Якщо вона повернута в глибину 

надто круто (більше 50° до шкіри), можна думати, що її кінчик 

опинився в кістковому мозку або навіть спереду від крижа, 

“провалившись” крізь кістку. Треба ще раз пропальпувати всі кісткові 

орієнтири: ріжки – з обох боків голки, куприк – нижче й на одній 

серединній лінії з голкою, серединний гребінь (Малюнок 41) – вище й 

теж на тій серединній лінії, обидві Spinae iliacae posteriores superiores 

мають утворювати з місцем уколу рівносторонній трикутник. Окрім 

того, голка буде здатна до веслоподібних рухів, при яких роль кочета 

[рос.: уключина] виконуватиме сакро-кокцигеальна мембрана; але 

цього краще не робити, щоб не травмувати судини в крижовому 

каналі. Вийнявши мандрен, треба ним визначити (притуливши 

паралельно до голки) глибину її введення – вона ні в якому разі не 

повинна сягати лінії, що поєднує Spinae iliacae posteriores superiores 

(тут уже є дуральний мішок, який проколювати не можна, щоб не було 
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головного болю потім або неочікуваної спінальної анестезії зараз. 

Одразу після виймання мандрена треба зробити аспіраційну пробу 

(щоб кров у голці не встигла коагулювати). 

Проба з повітрям можлива при сумнівах щодо правильного 

розміщення голки [M.F.Mulroy, 1996]. Приєднавши до голки (одразу ж 

після виймання мандрена) невеличкий (до 5 мл) шприц із 1½ мл 

повітря, трошки підтягують поршень на себе (аспіраційна проба) і, 

якщо нема ані крові, ані ліквору, швидко вводять повітря. Якщо голка 

стоїть правильно, не буде ніякого опору, а пацієнт нічого не відчує. 

Якщо ж він відчує різкий біль – кінчик голки знаходиться під окістям 

каналу, і голку треба підтягти. Якщо не було ані болю, ані опору 

введенню малої дози повітря, набирають до шприца вже аж 5 мл 

повітря та, ніжно притиснувши пальці лівої руки до шкіри над 

кінчиком голки, знову ж таки швидко вводять повітря. Якщо ці пальці 

відчують підшкірну крепітацію – кінчик голки знаходиться не в 

крижовому каналі, а під шкірою. Повітря може вийти з каналу під 

шкіру латеральніше, крізь задні крижові отвори (Малюнок 41), це 

нормально. Якщо пацієнт відчує під час уведення другої, більшої, 

порції повітря дискомфорт (лоскіт або стиснення) у стегнах чи 

сідницях – це теж підтвердить правильне розміщення голки. Якщо 

прикласти до поперекового відділу хребта або своє вухо, або 

стетоскоп, при правильному розміщенні голки під час уведення 

повітря можна почути характерний звук, що підтвердить його 

входження до епідурального простору. 

 

Уведення катетера (крізь голку або понад голкою, якщо 

пункція робилася внутрішньовенною канюлею на голці) виконується 

вже після пересвідчення в тому, що голка знаходиться в крижовому 

каналі. Якщо це так, коротка тефлонова канюля (якщо пункція 

робилася з нею), пройде дуже легко. При проведенні м'якого катетера 

крізь просвіт голки, опір буде не більшим, а то й меншим, ніж при 

міжхребцевій епідуральній катетеризації. Це й не дивно: кінчик у 

голки не загнутий (такі голки для каудального доступу не потрібні), а 

катетер не мусить згинатися, бо із самого початку йде паралельно 

твердій оболонці спинного мозку. Якщо довгий епідуральний катетер 

удасться провести далеко (на 12-13 см), можна буде отримати гарну 

епідуральну анестезію поперекових і навіть нижньо-грудних 

сегментів. 
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УВЕДЕННЯ МІСЦЕВОГО АНЕСТЕТИКА 

Аспірація на предмет отримання крові (при потраплянні до 

вени) або ліквору (при проколі Dura mater) при каудальному доступі є 

важливішою, ніж при міжхребцевому, оскільки положення тіла 

пацієнта, особливо в позі на животі (із подушкою під тазом) або в 

колінно-грудній позі, не сприяє самостійному витіканню крові або 

ліквору навіть крізь товсту голку. На жаль, крізь тонку голку кров і 

ліквор не завжди набирається до шприца навіть при проколі вени або 

дурального мішка (ось чому каудальна пункція більш товстою голкою 

– не лише легша, а й безпечніша). Тим більше значення набуває при 

цьому введення тест-дози. 

Тест-доза місцевого анестетика з домішкою адреналіну 

(1:200.000) вводиться за тими ж принципами, що й при міжхребцевому 

доступі. І тут об'єм має бути достатнім для низької спінальної 

анестезії, розчин місцевого анестетика повинен містити адреналін, і 

треба чекати ефекту 5 хвилин, перевіряючи артеріальний тиск, пульс і 

наявність анестезії або незвичних відчуттів у пацієнта  (див. підрозділ 

“Тест-доза” розділу “ТЕХНІКА ІНТЕРВЕРТЕБРАЛЬНОЇ 

ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ”). Але тут її можна ще й використати для 

додаткового підтвердження перебування голки в крижовому каналі. 

Для цього її вводять швидко (слідкуючи, чи не надметься шкіра над 

крижем), а потім швидко знімають палець із поршня шприца. Якщо 

голка знаходиться позаду від крижа (під шкірою або у зв'язці), 

поршень із легким ходом трохи зсунеться назад, і до шприца 

повернеться від 0,5 мл до 1 мл розчину. Якщо ж голка – у крижовому 

каналі, повернеться не більше 0,2 мл або зовсім нічого не повернеться. 

Основна доза вводиться повільно, щоб не було несподівано 

високої (і до того ж – нерівномірної) анестезії. Окрім того, при 

швидкому введенні значного об'єму можлива транзиторна артеріальна 

гіпертензія (див. нижче). Скарги на розпирання й навіть біль у стегнах 

і голінках при введенні основної дози свідчать лише про правильне 

розміщення голки. При витягуванні голки можна вводити ще трохи 

місцевого анестетика (до 5 мл) для додаткового знеболення 

проколотих (а при багаторазових спробах – добре сколотих) тканин. 

Час настання ефекту (якщо потрібна надійна хірургічна 

анестезія) – не менше 20 хвилин. При знеболенні пологів, уже третя з 

переймів після виконання каудальної аналгезії може бути безболісною. 

Уведення повторних доз (якщо залишається коротка канюля 

або довгий катетер) виконується лише після тест-дози. 
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ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС КАУДАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
Технічні труднощі 

Лише найпильніша увага до орієнтирів 

 може запобігти потраплянню голки до цих “гіатусів-пасток” 

R.J.Willis, 1988 

 

Мал.133. Неправильне потрапляння голки при каудальній анестезії. 
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Малюнок 133, де зображені різні варіанти неправильного 

потрапляння голки, наочно показує більшість причин відсутнього або 

одностороннього блоку після виконання каудальної анестезії. 

Профілактика – уважність до орієнтирів і знання анатомії.  

Потрапляння до судини трапляється найчастіше, через 

високу васкуляризованість крижового каналу. Через позу пацієнта 

(догори сідницями) і низький тиск у цих судинах, кров крізь голку 

сама не витікатиме, і тому такою важливою при каудальній анестезії є 

аспірація. Але й вона не абсолютно надійна, бо стінки вени, до якої 

потрапив кінчик голки, при аспірації можуть спадатися, закриваючи 

зріз голки. Тим більше значення для каудальної анестезії має тест-доза 

місцевого анестетика. Якщо, після виймання мандрена й виконання 

аспірації, Ви отримали кров, можна просунути голку на півсантиметра 

вперед, вставити до неї мандрен (щоб вона не затромбувалася) і 

почекати 2-3 хвилини (поки припиниться підтікання крові з проколотої 

вени). Потім – вийняти мандрен, повторити аспірацію та, якщо крові 

нема, – можна ввести тест-дозу. 

Потрапляння до кісткового мозку можливе доволі рідко, 

лише якщо Ви проколете передню стінку крижового каналу, думаючи, 

що це – дуже щільна й кальцифікована сакро-кокцигеальна мембрана. 

При аспіраційній пробі крізь товсту голку може набиратися кістковий 

мозок (макроскопічно його не можна відрізнити від крові), але крізь 

тонку голку можна нічого не отримати. Навіть тест-доза може не дати 

одразу якихось ознак, і прояви інтоксикації можуть з'явитися лише за 

кілька хвилин після введення повної дози. 

Прокол дурального мішка трапляється приблизно в 1% 

випадків [R.J.Willis, 1988] і виявляється отриманням ліквору при 

аспірації. Тоді можна виконати спінальну анестезію (якщо операційна 

поза це дозволятиме). При нерозпізнаному проколі можливий 

тотальний спінальний блок (див. розділ “ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС 

ПІДТРИМАННЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ”). Окрім того, в 

післяопераційному періоді можливі головні болі, особливо після 

пункції товстою голкою (див. розділ “ВІДДАЛЕНІ УСКЛАДНЕННЯ 

ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ”). Профілактика – уникання надто 

глибокого введення голки.  

Пункція голівки плода при знеболюванні пологів, у тому 

числі – із загибеллю дитини, неодноразово описана в літературі 

розвинених країн [R.J.Willis, 1988], що сприяло падінню популярності 

каудальної аналгезії в акушерстві. 

Артеріальна гіпертензія під час швидкого введення основної 

дози, пояснювана реакцією на стискання спинного мозку чи його 
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корінців, як правило, швидко минає самостійно. Профілактика – 

повільне введення основної дози.  

Артеріальна гіпотензія можлива при високому рівні 

анестезії, як запланованому (якщо навмисне вводять велику дозу або 

високо проводять катетер), так і при непередбаченому (особливо – 

після швидкого введення основної дози). Ось чому до каудальної 

анестезії слід готуватися, як до будь-якої епідуральної – із надійним 

венозним доступом, тонометром і реанімаційним оснащенням. 

Проблеми з катетеризацією епідурального простору при 

каудальному доступі зустрічаються рідше, ніж при міжхребцевому. 

Якщо голка правильно введена, катетер іде дуже легко. Якщо на 

початку введення катетер зустрічає опір – можна думати, що кінчик 

голки знаходиться не в крижовому каналі. При каудальному доступі 

також не можна витягувати катетер крізь голку (щоб не зрізати його). 

Описаний навіть випадок зрізання катетера, коли правильно введену 

голку виймали понад катетером: у ній при виході на кістку утворився 

“гачок”, спрямований у бік просвіту [L.Chun, M.Karp, 1966]. Жорсткий 

катетер може проколоти Dura mater. Описане також утворення вузла 

на катетері в крижовому каналі, і нейрохірург робив операцію для 

усунення катетера [L.Chun, M.Karp, 1966].  

 

МОНІТОРИНГ 
Підтримання мовного спілкування з пацієнтом 

 є найпростішим і, деяким чином, найнадійнішим методом. 

R.J.Willis, 1988 

При каудальній анестезії, як при будь-якій епідуральній, треба 

постійно слідкувати за пульсом і артеріальним тиском, особливо 

після великої дози й при високому рівні блоку. Але найзручнішим і 

найнадійнішим є постійний мовний контакт із пацієнтом, який 

швидко відчує і значні зміни артеріального тиску, і прояви 

інтоксикації місцевим анестетиком. Через це глибока седація при 

ефективній каудальній анестезії є небажаною. 

 

ВІДДАЛЕНІ УСКЛАДНЕННЯ 
Болі в місці пункції – найчастіша скарга в післяопераційному 

періоді. Найсерйозніша причина – травма окістя (аж до 

субперіостальної гематоми) передньої стінки крижового каналу. 

Прокол сакро-кокцигеальної зв'язки спричиняє менший біль, але після 

чисельних і травматичних спроб її проколу не завадить інфільтрація 

місцевим анестетиком під час виймання голки. 

Затримка сечі після каудальної анестезії зустрічається не 

набагато частіше, ніж після будь-якої епідуральної. У літніх чоловіків і 
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після операції в області сечового міхура, природно, це буває частіше. 

Здебільшого вистачає одноразової катетеризації сечового міхура. 

Інфікування становить серйозну загрозу, оскільки шкіра в цій 

області легко забруднюється. Через це треба серйозно ставитися до 

правил асептики й антисептики, бажано також не залишати катетер чи 

канюлю довше, ніж на добу. Фіксувати катетер треба надійно, щоб він 

не совався туди-сюди. Попід ним (одразу ж біля місця виходу) можна 

щільно приклеїти смужку лейкопластиру до шкіри міжсідничої 

складки, а вже понад нею й катетером наклеїти ще одну смужку. 

Неврологічні ускладнення зустрічалися дуже рідко, 

переважно – після знеболення пологів, і причинами були кокцигодинія 

(біль в області куприка), неврити або невралгії від тиску голівки плода. 

 

ЛІКУВАЛЬНА КАУДАЛЬНА АНАЛГЕЗІЯ 
Caudal anesthesia is becoming quite rare.  

Not so for caudal epidural steroid injections.  

Каудальна анестезія стає все рідшою. 
Але не каудальне епідуральне введення стероїдів. 

David Adams, 2002 

Тривала каудальна аналгезія (протягом кількох днів) майже не 

застосовується через більшу інфікованість цієї області, хіба що –

протягом кількох годин після операцій. Але одноразове введення ліків 

доволі поширене. 

 

Каудальне введення місцевих анестетиків і стероїдів 
It is certainly possible to perform caudal epidural anesthesia without fluoroscopy. 

But for caudal ESI, the elimination of such a useful adjunct… is actually quite sloppy medicine. 

Безперечно, можна виконувати каудальну анестезію без флюороскопії. 
Але каудальне введення стероїдів без неї – це неохайна медицина. 

David Adams, 2002 

Каудальне введення ліків при ішіалгіях застосовується досить 

широко, за тими ж принципами, що й на поперековому рівні при 

люмбалгіях (див. “ПОЗАОПЕРАЦІЙНА ЕПІДУРАЛЬНА АНАЛГЕЗІЯ”). 

У пострадянських країнах його виконують без ренген-контролю, а в 

розвинених це вважають “поганим тоном”. Краще б і нам перед таким 

уведенням звикнути хоча б до попереднього профільного знімка, щоб 

упевнитися, що голка знаходиться у крижовому каналі. 

 

“Пресорна каудальна” [D.C.Moore, 1979] великими об'ємами 

фізрозчину, із наступною мануальною терапією, колись уживалась для 

лікування ішіалгій. Через побічні ефекти – головний біль і навіть 

судоми – ця методика втратила популярність і згадується нами лише 

для підкреслення небажаності швидкого введення великих об'ємів.  
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ЕПІДУРАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ Й 
АНАЛГЕЗІЯ У ДІТЕЙ 

Головні переваги методів регіональної анестезії для дітей – 

 глибоке постопераційне знеболення, та ще й інтраопераційна аналгезія. 
L.J.Rice, L.Broadman, 1996 

Епідуральну анестезію у дітей застосовують давно, як 

каудальну [M.F.Campbell, 1933], так і міжхребцеву [R.Sievers, 1936]. У 

1960-х і 1970-х роках уже були запропоновані десятки методів 

обчислення потрібних для дітей доз місцевих анестетиків, із 

формулами й номограмами. Ближче до 1990-х років у розвинених 

країнах ще більше зросло застосування епідуральної анестезії для 

поширених операцій (від обрізання, яке роблять у США майже всім 

хлопчикам ще в пологовому будинку, до пластики гриж) у немовлят, 

серед яких у них є багато недоношених, що дуже погано переносять 

загальну анестезію. “Слабкі легені” таких немовлят сприяють 

більшому рискові післянаркозного апное й дихальних ускладнень. 

 

ПЕРЕВАГИ 
За нашим досвідом, навіть дошкільнята просять 

 повторити ін'єкцію до епідурального чи каудального катетера, 
 коли починають відчувати повернення болю. 

D.K.Rasch, 1994  

1. Епідуральна блокада забезпечує ідеальний аналгетичний 

компонент інтраопераційної анестезії, яку можна проводити 

(якщо блок настане до початку операції) зовсім без опіоїдів. 

2. Час, витрачений на цю блокаду, із лихвою оплачується швидшим 

прокиданням після дуже поверхневої анестезії, яка є практично 

медикаментозним сном. 

3. Чудова релаксація дозволяє обійтися без нервово-м'язових 

блокаторів (усіляких там ардуанів), що теж сприяє значно 

швидшому прокиданню після наркозу. 

4. Епідуральна, особливо каудальна, анестезія запобігає брадикардії 

та ларингоспазмові при маніпуляціях на анусі, брижі [лат.: 

Mesenterium], Ductus spermaticus. 

5. Покращення анестезії у зоні блокади сприяє кращому загоєнню 

післяопераційної рани. 

6. Епідуральна, в тому числі – каудальна, блокада іммобілізує 

оперовану нижню кінцівку, що особливо цінно після зашивання 

сухожиль і нервів і після репозиції складних переломів. 
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7. Тривала постопераційна аналгезія, навіть після одноразової 

блокади бупівакаїном, дозволяє обійтися без опіоїдів і тому – без 

надмірної седації та блювання. 

8. Аналгезія без опіоїдів сприяє ранньому відновленню активності, 

поверненню апетиту й усуненню потреби післяопераційних 

інфузій (бо дитина може їсти й пити). 

9. А це сприяє ранній виписці додому, що дуже важливо для дитячої 

психіки. 

10. Спогади про гарне знеболення, нормальний апетит і швидку 

виписку сприяють кращому ставленню дитини до повторних 

операцій. 

 

НЕДОЛІКИ 
1. Не всі анестезіологи (особливо дитячі) володіють цими методами. 

2. Регіональна блокада потребує дещо більшого часу, ніж просто 

індукція до наркозу, хоч це оплачується швидким прокиданням 

(див. “ПЕРЕВАГИ”, пункт 2). 

3. Оскільки дітям регіональну анестезію майже завжди виконують під 

наркозом або глибокою седацією, можуть бути потрібними двоє 

анестезіологів: один виконує блокаду, другий підтримує наркоз і 

слідкує за дихальними шляхами. Утім, після завершення блокади 

перший анестезіолог вивільнюється. 

4. При підтриманні післяопераційної аналгезії місцевим анестетиком, 

можлива (а інколи – й потрібна) слабкість м'язів нижніх кінцівок. 

Дітям свідомого віку, яких це може лякати, треба пояснювати – 

від чого це й для чого це. 

 

ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Ті ж самі, що для дорослих. 

 

НАРКОЗ АБО ГЛИБОКА СЕДАЦІЯ 
Сама вже обстановка операційної лякає дитину. Венозний 

доступ, необхідний як для загальної, так і для регіональної анестезії, 

може бути тривалим і болісним – значно більш болісним, ніж 

епідуральна анестезія. Через це більшість дітей потребує глибокої 

седації або поверхневого наркозу, нерідко – ще поза дверима 

операційної. 

Внутрішньом'язовий кетамін (маленьким дітям – 4-5 мг/кг), 

набраний в одному шприці з атропіном (0,01-0,02 мг/кг), а інколи – ще 

й з діазепамом (Сибазон), має такі переваги: (1) можливість індукції 

без венозного доступу; (2) стабільність гемодинаміки; (3) збереження 
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самостійного дихання й захисних рефлексів. Недоліки: (1) доволі 

високий риск ларингоспазму (теж захисний рефлекс!), особливо – у 

дітей, особливо – при замалій дозі атропіну; (2) можливість страшних 

сновидінь (дуже рідко трапляється навіть тривалий психоз) та інші 

психоушкоджуючі ефекти [А.А.Хижняк, У.А.Фесенко, 2001]; (3) у 

колишніх недоносків [англ.: ex-premies] можливе апное не рідше, ніж 

при інгаляційному наркозі. 

З останньої причини для немовлят перших місяців життя, які 

родилися недоношеними, обирають слабші седатики, наприклад, 

димедрол (в/в 1-2 мг/кг) – див. Таблицю 59. 
Таблиця 59 

СЕДАЦІЯ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНИХ БЛОКАД 

{D.K.Rasch, 1994] 

Кетамін 4-5 мг/кг + атропін 0,01 мг/кг в/м дітям до 6 місяців 

Метогекситал 15-20 мг/кг per rectum 

Фентаніл 1-2 мкг/кг + мідазолам 0,05-0,1 мг/кг в/в старшим дітям 
Мідазолам 0,2 мг/кг інтраназально або 0,5 мг/кг per os 

Димедрол 1-2 мг/кг в/в або хлоралгідрат 20-30 мг/кг per os колишнім недоноскам 

Після малих амбулаторних операцій, доволі тривале 

прокидання після кетаміну затримуватиме виписку, тому для них 

оптимальною буде індукція до поверхневого наркозу інгаляційним 

анестетиком. 

Седація під час операції може підтримуватися інгаляційним 

анестетиком, кетаміном або пропофолом (Диприван), якому 

притаманне швидке й приємне прокидання й унікальний 

протиблювотний ефект. 

Дітям перших місяців життя інколи вистачає соски. 

 

МІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ 
Вибір місцевого анестетика. Найуживанішими місцевими 

анестетиками для дітей (утім, і для дорослих) є два: лідокаїн і 

бупівакаїн (Маркаїн). Лідокаїн кращий, якщо бажаний швидкий 

початок дії для нетривалої операції. Бупівакаїн кращий для тривалих 

операцій і післяопераційного знеболення. 

Концентрація місцевого анестетика для маленьких дітей – 

удвічі менша, ніж для дорослих (Таблиця 60). 
Таблиця 60 

КОНЦЕНТРАЦІЯ МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ  

ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНАЛГЕЗІЇ У МАЛЕНЬКИХ ДІТЕЙ 

 Лідокаїн Бупівакаїн 

Інтраопераційна аналгезія 
(на тлі поверхневого наркозу) 

До 1% До 0,5% 

Постопераційна аналгезія 

(болюсними, разовими, введеннями) 

До 0,5% До 0,25% 
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Обчислення дози базується або на вікові дитини, або на її 

вазі. Для маленьких дітей краще ще перед початком пункції набрати 

повну дозу до шприца й одразу ж приєднати до нього голку для 

епідуральної (каудальної) пункції, щоб потім, приєднуючи шприц, не 

проколоти голкою Dura mater (у дітей вона буде дуже близько). 

Одна з найточніших формул була запропонована японцями з 

групи Такасакі [M.Takasaki et al., 1977]:  

об'єм [мл] = 0,056 × вага [кг] × число сегментів 

 

Зараз у США [D.K.Rasch, 1994] застосовують цю формулу для 

розрахунку доз, як при каудальній анестезії з високо проведеним 

катетером, так і при люмбальній (міжхребцевій) епідуральній 

анестезії, у дещо спрощеному виді: 

об'єм [мл] = 0,05 × вага [кг] × число сегментів 
 

Та ж авторка, Дéбора Реш [D.K.Rasch, 1994], застосовує при 

каудальній анестезії без катетера для маленьких дітей вагою до 15 кг 

таку формулу: 

об'єм [мл] = 0,1 × вага [кг] × число сегментів 
 

Вона ж наводить такий приклад розрахунку дози для блоку 12 

сегментів (5 сакральних + 5 люмбальних + 2 торакальних) для 

трьохкілограмової дитини при пластиці грижі (рівень до Т10): 

0,1 × 3 кг × 12 сегментів = 3,6 мл  

 

Для дітей старше 2 років вона ж рекомендує формулу, що 

базується не на вазі, а на віці дитини: 

об'єм [мл] = 0,1 × вік [років] × число сегментів 
 

Утім, це спрощений варіант більш старої формули [O.Schulte-

Steinberg, V.W.Rahlfs, 1977], яку ми не наводимо, бо від усіх цих 

формул (їх – десятки) можна очманіти. До того ж, треба підраховувати 

число сегментів для кожної операції. Мабуть, через це найбільш 

популярними є формули Áрмітіджа, до яких входить лише маса тіла 

[E.N.Armitage, 1979]: 
об'єм [мл] = 0,5 × вага [кг] для сакральних сегментів (circumcisio) 
об'єм [мл] = 1 × вага [кг] для люмбальних сегментів (пахові грижі) 

об'єм [мл] = 1,25 × вага [кг] для нижньо-торакальних (пупкові грижі) 

 

Щоб не сушити собі голову розрахунками, можна 

скористатися такими табличками (Таблиці 61 і 62): 



Таблиця 61 

РОЗРАХУНОК ДОЗИ АНЕСТЕТИКА 

(1% лідокаїну або 0,25% бупівакаїну) 

 ДЛЯ КАУДАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ, 
 ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ДИТИНИ 

[B.G.Covino, D.B.Scott, 1985; р.107] 

 
Вік 

Об'єм для блоку до рівня 

Т12 Т7 

2 роки 4 мл 6 мл 

3 роки 5 мл 7,5 мл 

4 роки 5,5 мл 8 мл 

5 років 6 мл 9 мл 

6 років 7 мл 10,5 мл 

7 років 8 мл 12 мл 

8 років 9 мл 13,5 мл 

9 років 10 мл 15 мл 

10 років 11 мл 16,5 мл 

 
 

 

Таблиця 62 

РОЗРАХУНОК ДОЗИ АНЕСТЕТИКА 

 (1% лідокаїну або 0,25% бупівакаїну) 

 ДЛЯ КАУДАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ, 
 ЗАЛЕЖНО ВІД ВАГИ ДИТИНИ 

[B.G.Covino, D.B.Scott, 1985; р.107] 

Маса 
тіла 

Об'єм для блоку до рівня 

Т12 Т7 

10 кг 3 мл 4,5 мл 

12,5 кг 4 мл 6 мл 

15 кг 5 мл 7,5 мл 

17,5 кг 6 мл 9 мл 

20 кг 7 мл 10,5 мл 

22,5 кг 8 мл 12 мл 

25 кг 9 мл 13,5 мл 

27,5 кг 10 мл 15 мл 

30 кг 11 мл 16,5 мл 

 

 

Максимальні припустимі дози місцевого анестетика ні в якому разі 

не можна перевищувати. Тому, розрахувавши потрібну дозу, треба порівняти 

її з найвищою припустимою (Таблиця 63).  
Таблиця 63 

НАЙВИЩІ ДОЗИ місцевих анестетиків для нервових блокiв у ДІТЕЙ: 

[зі змінами, із: D.S.Steward, 1995] 

МІСЦЕВИЙ 
АНЕСТЕТИК 

Найвища доза  
без адреналіну 

Найвища доза 
З адреналіном 

Новокаїн 10 мг/кг (2% – 0,5 мл/кг) 15 мг/кг (2% – 0,75 мл/кг) 

Хлоропрокаїн 10 мг/кг (1% – 1 мл/кг) 15 мг/кг (1% – 1,5 мл/кг) 

Лідокаїн 5 мг/кг (1% – 0,5 мл/кг) 7 мг/кг (1% – 0,7 мл/кг) 

Мепiвакаїн 5 мг/кг (1% – 0,5 мл/кг) 7 мг/кг (1% – 0,7 мл/кг) 

Бупівакаїн 0,25% 3 мг/кг (0,25% – 1,2 мл/кг) 3 мг/кг (0,25% – 1,2 мл/кг) 

Бупівакаїн 0,5% 2 мг/кг (0,5% – 0,4 мл/кг) 3 мг/кг (0,5% – 0,6 мл/кг) 

Дикаїн 1 мг/кг (0,15% – 0,7 мл/кг) 2 мг/кг (0,15% – 1,3 мл/кг) 

 

АНАТОМІЧНІ ВІДМІННОСТІ 
Зазвичай у дітей Hiatus sacralis дуже легко пальпується, 

 що робить цей метод дуже простим, швидким і надійним. 
R.J.Willis, 1988 

Сполучна тканина епідурального простору дітей – більш пухка, і 

тим пухкіша, чим молодша дитина. Через це, дітям до двох років віку або з 

масою тіла до 10 кг, при потребі люмбальної або торакальної епідуральної 

анестезії, виконують каудальний доступ і проводять тонкий катетер (G20 або 

G24) до потрібного сегментного рівня. 

Відстань від шкіри до жовтої зв'язки в люмбальному відділі 

становить близько 1 мм/кг у дітей без ожиріння [O.Schulte-Steinberg, 

T.C.K.Brown, 1988; D.S.Steward, 1995], у дітей 2-3 років (лише починаючи з 

цього віку, роблять інтервертебральний доступ) ця відстань буває від 1 см до 
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1,5 см [D.K.Rasch, 1994]. Сама ж щілина епідурального простору, навіть 

на поперековому рівні, – значно вужча, і треба особливої обережності, щоб 

не проколоти Dura mater. 

Нижній край спинного мозку в новонароджених сягає рівня L3, а 

дурального мішка – S4 (Таблиця 40). Через це, виконуючи каудальну 

анестезію маленьким дітям, після проколу сакро-кокцигеальної мембрани 

голку майже не просувають далі (хіба що на 1-2 мм). 

 
Таблиця 40 

АНАТОМІЧНІ ВІДМІННОСТІ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ, 

 ВАЖЛИВІ ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
[скорочено, за: O.Schulte-Steinberg, T.C.K.Brown, 1988] 

 Нижній край 
спинного мозку 

Нижній край 
дурального мішка 

Консистенція 
епідурального жиру 

Новонароджені  L3 S4 Пухка  

Немовлята    Пухка  

Малі діти L1 (з одного року) S2  Пухка  

Великі діти   Пухка або щільна 

Дорослі L1 S2 Щільна  

 

Сакро-кокцигеальна зв'язка у дітей не кальцифікована, і відчуття 

від її проколу – як при венепункції у дорослої людини. Відстань від шкіри 

до цієї зв'язки – від 0,2-0,4 см у новонароджених до 1-1,5 см у підлітків. 

Кісткові орієнтири для каудального доступу значно легше 

пальпуються. Сідничі м'язи й жировий прошарок у цій області не дуже 

розвинені. Hiatus sacralis менш осифікований, увійти до нього легко, в 

маленьких дітей голку можна для цього не повертати. Cornua sacralia сильно 

випинаються, їх легко знайти – як раз над міжсідничою складкою. 

 

 

КАУДАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ 
Одноразовий каудальний блок – один із найбільш 

 популярних і гнучких методів дитячої регіональної анестезії… 

До того ж, чудова періоператвна аналгезія від каудального блоку 
 в більшості випадків триває 12 або більше годин. 

L.J.Rice, L.Broadman, 1996 

Це – єдиний загальноприйнятий доступ до епідурального простору 

для дітей до 2-3 років віку та з масою тіла до 10 кг. 

 

ПОКАЗАННЯ  

1. Інтра- й постопераційна аналгезія при операціях на ділянках, 

іннервованих сакральними корінцями (circumcisio, періанальні, 

хірургічна корекція клишоногості [англ.: clubfoot; рос.: косолапость]. 

2. І після всіх інших операцій на нижніх кінцівках каудальна аналгезія 

забезпечує надійне знеболення, а з катетером – ще й тривалу 

іммобілізацію. 
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3. Поширені операції у пахвинній ділянці (із приводу гриж, 

крипторхізму, водянки яєчка). 

 

ПОЗИ 

Поза на животі (ниць) рідко застосовується, бо при ній важко 

стежити за дихальними шляхами глибоко седованої дитини. 

“Поза відрижки” (як після годування немовляти), коли дитина 

лежить животиком на надпліччі Вашого помічника, є зручною для 

неседованих дітей (що буває дуже рідко). 

Бічна поза з підібганими (як в ембріона) ногами є найзручнішою для 

одночасного підтримання анестезії. Якщо Ви – правша, краще класти дитину 

на лівий бік, головою вліво. Тоді укол Ви робитимете правою рукою 

(Малюнок 50), а крижові ріжки з верхнім краєм Hiatus sacralis будуть схожі 

на букву С.  

 

  

ТЕХНІКА КАУДАЛЬНОЇ ПУНКЦІЇ 
Каудальні блоки технічно значно легше виконати дітям, ніж дорослим. 

L.Rice, L.Broadman, 1996 

Точка уколу – на 1-2 мм краніальніше (вище) лінії, що поєднує 

кінчики крижових ріжок у немовлят (до 1 року), а у старших дітей – на 1-2 

мм каудальніше (нижче) цієї лінії. 

 

Тонка голка (G22 або G23) або 

“метелик”, до 2,5 см завдовжки, із 

приєднаним шприцом і набраною зарані 

повною дозою анестетика, вколюється, 

з вентрально (до животика) 

спрямованим зрізом (щоб не проколоти 

передню стінку крижового каналу), у 

середній площині, вперед і 

краніально (Малюнок 50), під кутом 

30°-45° до шкіри. 

На глибині від 0,2-0,4 см у новонароджених до 1-1,5 см у підлітків 

Ваша рука відчує дуже слабкий провал (як при проколі вени в дорослих).  

Повертати голку (міняти кут уведення) – не обов'язково, а у 

немовлят – небезпечно. Лише у старших дітей можна обережно повернути 

шприц у напрямі міжсідничої складки, щоб він (і голка) був спрямований 

паралельно до хребта, і тоді можна просунути голку вперед не більше, ніж на 

2 мм (не сантиметри, а міліметри!), щоб увесь зріз голки був у каудальному 

епідуральному просторі. 

Фіксація голки лівою рукою, яка спирається на спинку дитини, має 

бути дуже надійною, щоб маніпуляції з поршнем шприца її не зсунули. 

 

Мал.50. Каудальна пункція у маленької 

дитини. 
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УВЕДЕННЯ МІСЦЕВОГО АНЕСТЕТИКА 

Аспірація на предмет отримання ліквору або крові ще важливіша, 

ніж у дорослих, оскільки тест-дозу дітям не вводять. 

Тест-доза не потрібна, бо вона нічого не покаже у дитини під 

наркозом. 

Уведення місцевого анестетика – фракціями по ¼ загальної дози, з 

повторними аспіраціями перед кожним уведенням. При цьому той, хто 

стежить за наркозом, слідкує за пульсом, а той, хто вводить місцевий 

анестетик – за шкірою над голкою. Якщо “дме” (підшкірне введення), голку 

треба просунути на 1-2 мм глибше й продовжити введення. 

 

КАУДАЛЬНА КАТЕТЕРИЗАЦІЯ 

Катетеризація канюлею на голці. Її дуже зручно виконувати 

одноразовою канюлею для катетеризації вен (Venflon або фірми Braun) 22-го 

або 20-го калібру. Навіть якщо катетеризація буде потрібною переважно для 

постопераційного знеболення, її краще виконати перед операцією, щоб 

увести першу дозу ще до початку операції, для забезпечення так званої 

випереджальної аналгезії [англ.: pre-emptive analgesia; рос.: упреждающая 

аналгезия]. Голку, з канюлею на ній, вдягають на шприц із набраною дозою 

місцевого анестетика, виконують каудальну пункцію, а потім або вводять 

усю дозу і після того просувають канюлю [D.K.Rasch, 1994], або просувають 

канюлю, виймають голку й, приєднавши шприц до канюлі, вводять набрану 

дозу [D.J.Steward, 1995; р.123-126]. Перший спосіб надійніше забезпечує 

потрапляння всієї дози до епідурального простору, а другий спосіб зменшує 

риск потрапляння до судин або субарахноїдального простору під час ін’єкції. 

Катетеризація тонким епідуральним катетером. Її роблять або (1) 

після каудальної пункції з катетеризацією короткою канюлею, крізь яку вже 

можна проводити тонкий епідуральний катетер на потрібну глибину (у 

маленьких дітей він безпечно проходить аж до рівня Т6), або (2) після 

каудальної пункції прямою тонкостінною голкою Крофорда, крізь яку 

проводять катетер. 

 

УСКЛАДНЕННЯ 

При каудальній анестезії у дітей можливі всі ті ж ускладнення, що в 

дорослих. Але з дітьми треба бути особливо обачним із наступних причин. 

Прокол Dura mater і неочікувана висока спінальна анестезія 

особливо ймовірні, через близькість Dura mater до кінчика голки й гостроту 

цього кінчика. 

Інтоксикація місцевим анестетиком, внаслідок надмірної дози або 

інтравазального введення, також імовірніша у маленьких дітей. Описані 

аритмії й навіть зупинки серця [L.J.Rice, L.Broadman, 1996]. 

Прокол передньої пластинки крижа (яку сприймають за крижово-

куприкову мембрану) і потрапляння до внутрішніх органів таза. Якщо при 
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аспірації Ви отримали сечу або кал – краще відмовитися від каудальної 

анестезії та призначити антибіотик внутрішньовенно на дві доби [D.K.Rasch, 

1994]. 

 

 

 

ІНТЕРВЕРТЕБРАЛЬНА ЕПІДУРАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ 
Люмбальний епідуральний блок широко вживають 

 для післяопераційного знеболення у дітей, 

 а інколи для операцій у старших дітей за особливими показаннями.  

D.S.Steward, 1995; p.126 

Техніка міжхребцевої епідуральної анестезії у дітей – та ж, що у 

дорослих. Для ідентифікації епідурального простору вживається втрата опору 

(а не “висяча крапля”). 

У дітей з масою тіла більше 10 кг, відстань від шкіри до 

епідурального простору (у міліметрах) приблизно дорівнює вазі дитини (у 

кілограмах). Тобто у 20-кілограмової дитини ця відстань становить 

приблизно 20 мм. Для дітей до 2-3 років і з масою тіла менше 10 кг 

інтервертебральний доступ не застосовують. Для дітей молодше 5 років 

використовують голку Туохі 19 калібру й катетер 21 калібру; а для дітей 

старше 5 років – голку 18 калібру й катетер 20 калібру. Дози місцевого 

анестетика – менш передбачувані при поперековому доступі, ніж при 

каудальному. 

 

 
 

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПОЧАТКІВЦІВ 
Чем больше знаешь анестезиологических ошибок, 

 тем меньше совершаешь их. 

В.А.Чибуновский 

1. Епідуральна анестезія існує кілька десятиріч, за цей час відпрацьовані 

найбезпечніші її варіанти. Дотримуйтеся найпростіших методик для 

початківців – і матимете максимум успіху й мінімум ускладнень.  

2. Не вводьте катетер, якщо для короткої операції вистачить одноразового 

введення місцевого анестетика. Катетеризація має свої, додаткові, 

ускладнення. 

3. Хоча для найефективнішої анестезії досвідчений “дурильщик” може 

вводити анестетик якнайближче до потрібних сегментів (сакральних – 

для операцій на промежині, нижніх торакальних – для операцій у 

черевній порожнині), початківцеві епідуральну пункцію безпечніше 

робити лише там, де нема спинного мозку (нижче L2). Вищого рівня 

анестезії можна досягти не рівнем уколу, а просуванням катетера або 

(простіше) об'ємом місцевого анестетика.  
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4. Уникайте спокуси колоти вище L1! Хоч серединний доступ на 

рівнях Т10-Т12 значно легший, ніж на середньогрудному рівні (остисті 

відростки не дуже перекривають один одного), нижньо-грудна (між Т9 і 

Т12) епідуральна пункція всемеро частіше спричиняє прокол твердої 

оболонки, ніж між Т3 й Т7 [R.M.Giebler et al., 1997]; 

5. Пункція на поперековому рівні (між L2 та L5) і об'єм 20 мл анестетика 

стандартної концентрації (2% лідокаїн або 0,5% бупівакаїн [Анекаїн]) 

забезпечить навіть у найкрупнішого пацієнта достатню анестезію майже 

для всіх абдомінальних операцій (для нижніх кінцівок і промежини 

вистачить меншого об'єму). Дуже старі й ослаблені пацієнти потребують 

ще менших об'ємів (до 16 мл, а на нижніх кінцівках – до 10 мл). 

6. Мотонейрони міжреберних м'язів і перші нейрони симпатичної нервової 

системи знаходяться в торакальному відділі. При верхній межі анестезії 

– до пупка (Т10) зниження тиску й порушення дихання будуть 

мінімальними, а при верхній межі анестезії – до лобка (L1) цих 

порушень може зовсім не бути. Уникайте зависокого рівня анестезії 

при операціях на промежині та нижніх кінцівках. 

7. “No vein, no block!” – ніяких блокад без вени! – це правило особливо 

важливе для епідуральної анестезії. Навіть при найнижчому її рівні 

“підколіться” до вени, поставте крапельницю, майте напоготові розчини 

для інфузій і симпатоміметики. 

8. Ідучи на епідуральну анестезію, приготуйтеся до інтубаційної. Тоді 

можна не боятися ані найстрашніших ускладнень, ані невдалої анестезії, 

ані розширення обсягу операції.  

9. Перші свої епідуральні пункції краще робити серединним доступом, із 

пацієнтом у сидячій позі. На початкових етапах Вам буде важко досягти 

того, щоб голка просувалася весь час у сагітальній площині пацієнта. 

10. У бічній позі попервах важко визначити сагітальну площину. Або 

треба досягти того, щоб спина була точно перпендикулярною до столу, 

або при просуванні голки слід робити поправку на відхилення спини від 

вертикалі. 

11. Пройшовши голкою крізь надостисту зв’язку, відпустіть її (приберіть 

руки) і подивіться, чи лишається голка у сагітальній площині. Якщо ні – 

вона не вийде на середину, що б Ви не робили. Підтягніть кінчик голки 

до виходу з надостистої зв’язки, просуньте вперед, а потім відпустіть і 

перевірте знову. 

12. Не треба сили – кістки Ви однаково не проколете, а голку або окістя 

хребцевих дужок можете пошкодити. 

13. Не додавайте мезатон до розчинів місцевих анестетиків. Він добре 

подовжує дію спінальної анестезії, при цьому загально-резорбтивний 

ефект навіть 0,3 мл 1% мезатону буває мізерним через незначну 

васкуляризацію субарахноїдального простору. Але епідуральний простір 

дуже васкуляризований, і введення до нього навіть краплі мезатону 
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може призвести до гіпертонічного кризу, а у літніх пацієнтів – навіть 

до інсульту. 

14. Додавання адреналіну в мінімальній кількості (1:200.000) до розчину 

місцевого анестетика, навпаки, дає чисельні переваги: прискорення, 

поглиблення й подовження анестезії, менший  ризик інтоксикації тощо. 

15. Уведення тест-дози (2-3 мл) місцевого анестетика обов'язкове для 

виявлення ознак субарахноїдального введення (потепління, отерплості 

й слабкості в ногах) і ознак інтравазального введення місцевого 

анестетика (отерплість губ чи язика, металевий присмак у роті, дзвін у 

вухах, запаморочення) або адреналіну (тахікардія, артеріальна 

гіпертензія). 

16. Основну дозу треба вводити повільно, краще – підтримуючи  мовний 

контакт із пацієнтом: тоді меншою буде можливість як “мозаїчного”, так 

і зависокого епідурального блоку, тотальної спінальної анестезії, 

інтоксикації від інтравазального введення. 

 

 

  



 

 
 

 
 



 326 

ВСТУП 
...если только в хирургических действиях можно искать эстетики, 

то более красивого и изящного, чем точно локализованная 

 корешковая анэстезия – трудно что-нибудь подыскать. 

С.С.Юдин: Спинномозговая анэстезия. 
 Серпухов, 1925; с.300 

Спінальна (спинномозкова) анестезія, 

вона ж субарахноїдальна (підпавутинна), вона ж 

інтратекальна (від грецького:  – футляр, 

піхва, оболонка), досягається (Малюнок 135) 

уведенням місцевого анестетика до 

субарахноїдального простору крізь міжхребцеві 

проміжки на рівнях від L1 до L5 (найбезпечніше 

– від L2 до L4, а дітям – від L3 до L4). При 

цьому настає оборотний (тимчасовий, 

нестійкий) блок: 

(1) передніх і задніх корінців,  

(2) спінальних гангліїв, що містяться у задніх 

корінцях,  

(3) і, можливо, ділянок самого спинного мозку. 

Саме через переважне блокування корінців, 

спінальну анестезію називали ще корінцевою 

(французькою мовою – рашіанестезія або 

просто – рашí). 

Спинномозкові корінці містять 

автономні (або ж вегетативні), сенсорні (тобто 

чуттєві: больові, температурні, тактильні, 

пропріоцептивні) та моторні (тобто рухові) 

волокна. Через різні діаметри та 

мієлінізованість цих волокон, у принципі, 

можливий так званий диференціальний блок 

(наприклад, сенсорний без моторного) за 

рахунок відповідно підібраної концентрації 

місцевого анестетика. Диференціальний блок 

може знадобитися в акушерстві (для знеболення 

переймів зі збереженням здатності до потуг) або 

для діагностики та лікування больових 

синдромів. На відміну від епідуральної, 

спінальна анестезія менш придатна для досягнення диференціального 

блоку. Але під час більшості операцій, для полегшення роботи хірурга 

(достатньої релаксації), для престижу анестезіолога (щоб не казали: 

“Поганий наркоз!”) та для блага пацієнта (щоб він не нашкодив собі 

Мал.135. Схема пункції 
субарахноїдального 
простору (позначений 

цяточками). 
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мимовільними рухами), моторний блок буде не менш бажаним, ніж 

сенсорний. 

Тривалість анестезії залежить від самого анестетика та його 

концентрації. Через меншу васкуляризованість субарахноїдального 

простору (порівняно з епідуральним), абсорбція місцевого анестетика 

при спінальній анестезії значно менша, ніж при інших видах 

регіональної анестезії. Об’єм анестетика – теж у кілька разів менший. 

Тому більшість авторів вважають раціональним (для тривалішого 

знеболення) використання максимально припустимих концентрацій 

для спінальної анестезії: дикаїн – 1% (не більше 2 мл), лідокаїн і 

мепівакаїн – 5% (не більше 4 мл), новокаїн – 10%. Найвища 

припустима доза обмежується не загальною токсичною дією 

анестетика, а припустимим рівнем моторного блоку (щоб пацієнт не 

перестав дихати). 

Глибина спінальної анестезії – значно більша, ніж 

епідуральної. Відсутні навіть тактильні та пропріоцептивні відчуття. 

Пацієнти щиро дивуються такій повній анестезії, що дозволяє їм 

вільно дихати, балакати й жартувати з хірургами. M.Bookallil, 

професор Сіднейського університету, якось пожартував: «Навіщо 

псувати таку гарну анестезію, як спінальна, якоюсь седацією?». 

Особливо корисно це для кесаревого розтину, коли спінальна 

анестезія забезпечує абсолютне знеболення для матері без 

медикаментозної депресії плода. 

Починається спінальна анестезія значно швидше, ніж 

епідуральна, тобто хірургам можна мити руки одночасно з 

анестезіологом. Як і після епідуральної анестезії, блок починається 

знизу (каудально), від сакральних і люмбальних корінців просуваючись 

догори (краніально). При цьому спершу настає автономний блок, потім 

– сенсорний, найпізніше – моторний. Зникає спінальна анестезія, як і 

епідуральна, у зворотному напрямку – згори донизу, і першим зникає 

моторний блок. 

Верхня межа спінального блоку – значно чіткіша, ніж межа 

епідурального блоку. Для останнього є характерною зона гіпестезії 

(часткового знечулення) між зонами норместезії та повної анестезії. 

При спінальному ж блоці можлива повна анестезія на рівнях Т10 і 

нижче, а на рівні Т9 – повне збереження відчуттів. Як правило, рівень 

автономного блоку – на два-три сегменти вищий за рівень знеболення 

шкіри, а рівень моторного блоку – на два-три сегменти нижчий за 

верхню межу знеболення. 
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ІСТОРІЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
 

It was a somewhat unique experience to see the uterus and appendages removed by celiotomy 

 – the patient being perfectly conscious, completely relaxed, and anesthetic… 

(Це було унікальне враження – бачити лапаротомію з видаленням матки та придатків,  
а пацієнтку – цілком притомну, повністю розслаблену й знеболену) 

S.O.Goldan, 1900 

У 1885 році нью-йоркський невропатолог Корнiнґ 

(J.L.Corning), вивчаючи дiю кокаїну на спинномозкові нерви собаки, 

випадково проколов Dura mater i отримав регiональну блокаду. 

Пiзнiше вiн свiдомо досягав у собак цього феномена, якому дав назву: 

спінальна анестезія, розумiючи її важливiсть для хiрургiї. Та тодi ще 

нiхто не зважувався робити це на людинi. 

У 1890-х роках у німецькому місті Кіль професор внутрішніх 

хвороб Генріх Квінке (H.Quincke), відомий також описанням гострого 

локального ангіоневротичного набряку (набряку Квінке), широко 

запровадив спінальну пункцію між III i IV поперековими хребцями (у 

так званому проміжку Квінке) для діагностики й лікування 

гідроцефалії та менінгіту. 

У тому ж місті Кіль працював хірург Август Бір (A.Bier), 

асистент професора фон Есмарха. Оскільки з 1884 року місцева 

анестезія кокаїном уже широко вживалася, 16 серпня 1898 року Бір, 

зробивши перед операцією 34-річному пацієнтові спінальну пункцію, 

ввів субарахноїдально 0,5% кокаїн і отримав чудову 45-хвилинну 

хірургічну анестезію. Усього протягом тижня під такою анестезією він 

зробив операції на нижніх кінцівках шістьом хворим. Але, 

стурбований післяопераційними скаргами пацієнтів на нудоту, 

блювання та головний біль, він вирішив спробувати спінальну 

анестезію на собі. Як це нерідко буває, на лікареві все проходило 

якнайгірше. Зробивши Бірові спінальну пункцію товстою голкою, його 

колега виявив, що приготовані шприци до тієї голки не підходять. 

Поки шукали інший стерильний шприц, Бір утратив багато ліквору і 

спінальної анестезії так і не отримав. Але потім 9 днів йому довелося 

провести в ліжку через страшний головний біль, який Бір розцінив як 

наслідок лікворної гіпотензії. В результаті він більше ніколи не 

застосовував спінальну анестезію для своїх пацієнтів. Пізніше він 

винайшов регіональну внутрішньовенну анестезію (англ.: Bier 

block), а на початку першої світової війни – солдатський залізний 

шолом, який ми всі бачили в кіно «про німців». 

Але хірурги всього світу сприйняли спінальну анестезію з 

великим ентузіазмом, бо загальна анестезія в ті часи була дуже 

недосконалою й небезпечною. Деякі віртуози (у Румунії – Th.Jonnesco, 
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у США – A.W.Morton, в СРСР – С.С.Юдін), роблячи дуже небезпечні 

спінальні пункції аж на шийному (!) рівні, оперували на верхніх 

кінцівках, на шиї, навіть на голові. У Франції у 1920-х роках, вводячи 

місцевий анестетик на поперековому рівні з дуже сильним барботажем 

(див. розділ “ТЕХНІКА СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ”), навмисно 

досягали тотального спінального блоку (зараз буває лише як 

ускладнення), інтубували трахею та оперували, користуючись 

проявами такого блоку – непритомністю й тотальною релаксацією. 

Quod licet Jovi, non licet bovi – дозволене Юпітерові не дозволене 

бикові. Борони Боже, читачу, наслідувати тих геніїв, бо й вони з часом 

відійшли від крайнощів. Зараз практично ніхто не застосовує 

спінальну анестезію для операцій вище діафрагми (бо для цього є 

інтубаційний наркоз) і не робить спінальну пункцію вище 

поперекових хребців. Тому й ускладнень поменшало. 

Зменшенню числа ускладнень сприяли також, по-перше, 

методи запобігання септичному та асептичному менінгітові, по-друге, 

використання нахиляння операційного стола при різній питомій вазі 

(баричності) введеного розчину, по-третє, заміна кокаїну значно 

безпечнішими та ефективнішими місцевими анестетиками, серед яких 

особливе місце в спінальній анестезії досі посідає тетракаїн (Дикаїн, 

Pontocaine), що його у 1930-х роках спопуляризував американський 

анестезіолог Лінкольн Флітвуд Сайс (L.F.Sise, 1874–1942). 

Після другої світової війни стрімкий розвиток інтубаційного 

наркозу дуже потіснив інші методи. Навіть там, де загальна анестезія 

поступається регіональній, – в урології та ортопедії, особливо для 

літніх пацієнтів, – епідуральна анестезія була більш поширеною, ніж 

спінальна. Довше всього вона утримувала свої позиції у руках окремих 

ентузіастів у сільських районах, де хворі – старі, операції – малі, 

шлунки – повні, анестезії – дешеві. 

Зараз, на початку другого сторіччя своєї історії, спінальна 

анестезія зазнає нового підйому. Головна причина цього – нові моделі 

спінальних голок, які в десятки разів зменшили частоту 

найпоширенішого ускладнення – головного болю внаслідок 

післяпункційної лікворної гіпотензії (як у Біра). Не останню роль у 

популярності спінальної анестезії відіграє її економічна ефективність – 

через абсолютне знеболення можна обійтися майже без седатиків. 

Тому в багатьох випадках вартість анестезії визначається лише 

витратами на місцевий анестетик, судинозвужуючі ліки, крапельницю 

та кристалоїдні розчини для інфузії. 
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ПОКАЗАННЯ Й ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Якщо Ви хочете застосувати спінальну анестезію 

 тільки для хірургії нижче пупка, то для цього досить 

 дезінфікувати шкіру та впорснути анестетик; усе інше – зайве... 

Що ж до бажання робити спінальну анестезію, 
 щоб оперувати верхні кінцівки, шию або голову, я думаю, 

 що це – акробатизм і що ліпше від цього відмовитись.  

Поль Ріш (Paul Riche), 1924 

 
ПОКАЗАННЯ ДО СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
Для операцій на нижніх кінцівках (кістках, судинах, інших 

м’яких тканинах) спінальна анестезія гарна тим, що тут вистачає 

доволі низького рівня блоку – L1 (лобок – symphysis pubis), який не 

супроводжується серйозними порушеннями дихання та кровообігу. 

Окрім того, при використанні тетракаїну (Дикаїн) і бупівакаїну 

(Маркаїн), особливо в літніх пацієнтів, знеболення та релаксація 

(навіть нездатність поворушити ногами) можуть тривати 6-12 годин, 

що особливо добре після операцій на сухожиллях чи після 

остеосинтезу складних переломів кісток. 

Для операцій на промежині (нижніх ділянках піхви, прямої 

кишки, на уретрі) буде достатнім ще нижчий рівень блоку, із ще 

меншими побічними ефектами. 

Для операцій на нижніх ділянках живота (jejunum, ileum, 

appendix, сечоводи і сечовий міхур, ректо-сигмоїдні та всі 

гінекологічні операції) спінальна анестезія потребує рівня не нижче за 

T7 (мечоподібний відросток – processus xyphoideus). Для аденомектомії 

досить і рівня T10 (пупок – umbilicus). Для планових операцій на 

грижах може вистачити відповідного сегментного рівня, але якщо 

передбачаються маніпуляції на кишках, теж потрібен рівень не нижче 

T7 (processus xyphoideus). 

Для операцій на верхньому поверсі черевної порожнини 

(холецистектомія, ушивання перфоративної виразки шлунка, 

геміколектомія) спінальна анестезія потребує рівня не нижче T4-T5 

(сосків). Такий рівень може сильно порушувати дихання та кровообіг і 

тому показаний не всім хворим. Нам не раз доводилось проводити 

спінальну анестезію для ушивання перфоративних виразок шлунка або 

дванадцятипалої кишки, коли передопераційне промивання шлунка 

було небажаним. Але для великих планових операцій на такому рівні 

(як холецистектомія або резекція шлунка), ми вважаємо більш 

прийнятним інтубаційний наркоз. 

В оперативному акушерстві спінальна анестезія (де нею гарно 

володіють!) зараз (із появою високоякісних голок) є методом вибору 
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для кесаревого розтину (окрім випадків еклампсії, тяжкої 

прееклампсії, гострої крововтрати). Спробувавши її хоч раз, жоден 

анестезіолог не схоче повертатися до епідуральної анестезії – 

настільки краще знеболення, яке не потребує ніякої седації. Доза 

анестетика – менша, ніж для такого ж рівня блоку в невагітних (до 1 

мл 1%-ного дикаїну, або до 2 мл 5%-ного лідокаїну, або до 3 мл 0,5% 

бупівакаїну). Спінальну анестезію застосовують і для знеболювання 

пологів. 

 

 

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
В руках опытного специалиста любой метод выглядит 

 благотворным чудом, какие бы опасности ни таились в сути метода. 

 Но самый лучший метод может быть напрочь дискредитирован 

 неумелыми и неграмотными последователями, которые только видели  
(или даже только слышали), как здорово метод действует в руках мастера.  

А.П.Зильбер, Е.М.Шифман, 1997; с.318 

АБСОЛЮТНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ: 

9.  Недосвідченість у спінальній анестезії, яку не можна опановувати 

без нагляду знавця. 

10. Категорична відмова хворого або його психологічна чи 

психіатрична неповноцінність – можливі скарги та судові позови. 

11. Інфекція в місці пункції – щоб не занести ту інфекцію до 

спинного мозку та його оболонок. 

12. Хвороба шкіри (наприклад, псоріаз), яка не дозволяє обробити 

антисептиком місце пункції. 

13. Септицемія або бактеремія – після пункції можливий 

гематогенний менінгіт. 

14. Шок або тяжка не коригована гіповолемія – розширення судин 

після спінальної анестезії може зірвати компенсацію. 

15. Підвищений інтракраніальний (внутрішньочерепний) тиск – 

можливе вклинення довгастого мозку [лат.: Medulla oblongata]. 

16. Хвороби спинного мозку (аміотрофічний латеральний склероз, 

розсіяний склероз) або системні хвороби, що можуть мати 

неврологічні наслідки (перніціозна анемія, нейросифіліс, порфірія). 

17. Значні гемостатичні порушення, а також лікування 

низькомолекулярними гепаринами (еноксапарин [Клексан], 

дальтепарин [Фрагмін], надропарин [Фраксипарин]) – можлива 

епідуральна гематома з компресією спинного мозку й паралічами. 
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ВІДНОСНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ: 

 

7.  Операції вище пупка – високий спінальний блок більше порушує 

дихання та кровообіг. 

8.  Значні деформації хребта – важче виконувати спінальну пункцію, 

особливо при малому досвіді. 

9.  Нездатність отримати ліквор після трьох спроб – тоді краще або 

відмовитися від цієї анестезії, або позвати досвідченішого колегу. 

10. Діти або дуже нервові пацієнти – вони потребують такої значної 

седації, що це вже буде внутрішньовенний наркоз. 

11. Хронічні тяжкі болі в голові або спині – щоб Вас потім у них не 

звинуватили. 

12. Забарвлений кров’ю ліквор, якщо він не світлішає після 

випускання 5-10 мл. 

13. Незначні порушення гемостазу, в тому числі лікування простим 

гепарином перед самою операцією. 

14. Рясна мокрота в бронхах є протипоказанням для високого 

спінального блоку, бо хворий не зможе кашляти. 

 

 

 

ОСНАЩЕННЯ  
ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

Имея в виду какое-либо пpедпpiятiе, 

помысли, точно ли оно тѣбѣ удастся. 
Козьма Пpутковъ 

Хоч для безпосереднього виконання спінальної анестезії потрібні тільки 

шприц, голка та місцевий анестетик, проводити спінальну анестезію можна лише в 
добре оснащеній операційній. Тоді не страшні будуть її ускладнення, серед яких є й 

смертельно небезпечні. 

 

Спінальні голки 

Старі радянські багаторазові голки для спінальної пункції 

(голки Біра), розраховані на шприци «Рекорд» [англ.: Record-lock], 

вироблялися з мандреном. Мандрени від багаторазових голок можуть 

губитися, тоді колють голками без мандрена. Це – гірше, бо тоді 

просвіт голки може засмітитися тканинами, крізь які проходить голка. 

НЕДОЛІК: Голки досить товсті, 18-го калібру (G18 – Gauge 18), тому 

частота головного болю у молодих пацієнтів після таких голок – до 

40%. На щастя, у літніх пацієнтів (понад 60 років) головного болю 

майже не буває. ПЕРЕВАГИ: (1) Крізь досить широкий просвіт ліквор 

починає витікати майже миттєво, що дуже зручно при технічних 
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труднощах під час пункції, які частіше трапляються також у літніх 

пацієнтів. (2) Ці голки є майже в кожній 

лікарні, їх можна мити та стерилізувати в 

автоклаві або сухожаровій шафі. 

 

Зараз у багатьох лікарнях є імпортні 

одноразові тонкі голки. ПЕРЕВАГА: чим 

тонша голка (вищий калібр – gauge [ґейдж]), 

тим рідше бувають післяпункційні головні 

болі (див. Таблиці 65 і 66). НЕДОЛІКИ: (1) 

Чим тонша голка, тим довше треба чекати 

витікання ліквору. (2) Надто тонка голка 

згинається, проходячи 

крізь тканини, тому 

найтонші голки проводять крізь провідник 

Сайса (див. нижче). 

 

Голки зі звичайним зрізом (як у 

внутрішньом'язової голки, Малюнок 136) зараз 

називають голками Квінке (англ.: Quincke 

needles) або ж голками з кінчиком Квінке (англ.: 

Quincke-point). Щоб менше травмувати тверду 

мозкову оболонку [лат.: Dura mater], під час її 

проколу зріз має бути повернутим убік (латерально), тоді менше 

ріжуться поздовжні волокна цієї оболонки. 

 

Голки з 

олівцеподібним 

кінчиком (англ.: pencil-point) і дірочкою збоку 

(а не спереду) зовсім не ріжуть тверду мозкову 

оболонку, а лише розшаровують її. Тому менше 

витікає ліквор, менше головних болів. Голки 

Уайтекра [англ: Whitacre needles] мають 

круглу дірочку (Малюнок 137), а голки 

Спротте [англ.: Sprotte needles] – овальну, щоб 

можна було проводити мікрокатетер (Малюнок 
138). Але, через довжину цього отвору, частина 

анестетика може попасти «не туди». 

Мал.136. Голка Квінке. 

Мал.137. Голка Уайтекра. 

Мал.138. Голка Спротте. 
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Таблиця 65 

КОЛЬОРИ, ЩО ПОЗНАЧУЮТЬ КАЛІБР (англ.: Gauge [ґейдж]) 

СПІНАЛЬНИХ ГОЛОК ДЕЯКИХ ФІРМ 
[Э.Г.Агавелян, 2001] 

Калібр (Gauge) 

голки 

Зовнішній діаметр 

голки 

Колір “головки” 

мандрена 

G10 3,4 мм Оливково-коричневий 

G11 3,0 мм Жовто-зелений 

G12 2,7 мм Блідо-блакитний 

G13 2,4 мм Фіолетовий  

G14 2,1 мм Світло-зелений 

G15 1,8 мм Сіро-блакитний 

G16 1,6 мм Білий  

G17 1,4 мм Червоно-фіолетовий 

G18 1,2 мм Рожевий  

G19 1,1 мм Кремовий  

G20 0,9 мм Жовтий  

G21 0,8 мм Темно-зелений 

G22 0,7 мм Чорний  

G23 0,6 мм Темно-синій 

G24 0,55 мм Бузковий  

G25 0,5 мм Оранжовий  

G26 0,45 мм Коричневий  

G27 0,4 мм Сірий  

G28 0,36 мм Бірюзовий  

G29 0,33 мм Червоний  

G30 0,3 мм Жовтий  

 

 
Таблиця 66 

ЧАСТОТА ГОЛОВНОГО БОЛЮ В МОЛОДИХ ПАЦІЄНТІВ 

 після спінальної пункції голками з кінчиком Квінке 
[L.Bartholomeusz, 1996] 

Калібр (Gauge [ґейдж]) голки Частота головного болю  

G18 (багаторазова голка Біра) До 40 % 

G20 До 10-20 % 

G22 8-10 % 

G25 2-5 % 
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Провідник Сайса  

Щоб запобігти, по-перше, згинанню надтонких спінальних 

голок і, по-друге, занесенню шматочків епідермісу до підпавутинного 

простору, можна використовувати провідник Сайса [англ.: Sise 

introducer] – більш товсту й коротку голку, крізь яку проводять тоншу 

й довшу спінальну (Малюнок 139). 

Особливо зручний провідник Сайса, що його запропонував 

американський анестезіолог L.F.Sise, зі спінальними голками 25-го та 

вищих (тобто тонших) калібрів. Якщо його нема, можна використати 

будь-яку голку достатнього діаметра. 

 

 

 

Шприци 

Оскільки спінальна анестезія потребує малих, але точно 

виміряних об’ємів місцевого анестетика, для введення анестетика 

потрібен невеличкий шприц – найчастіше, двограмовий або 

п'ятиграмовий. Зрозуміло, що для старих багаторазових голок 

потрібний скляний шприц із більш вузькою “рекордівською” канюлею 

[англ.: Record-lock – стик “Рекорд”], а для закордонних голок із 

люеровою втулкою – одноразовий шприц із більш широкою канюлею 

Люера [англ.: Luer-lock – стик Люера]. 

 

Операційний стіл дозволяє, підводячи ноги й опускаючи 

голову (поза Тренделенбурга) або підводячи голову й опускаючи ноги 

(поза Фовлера), керувати просуванням гіпербаричного анестетика по 

Мал.139. Провідник Сайса, проведений крізь надостисту й міжостисту зв'язки. Крізь 

нього введена значно тонша спінальна голка. 
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субарахноїдальному простору і, таким чином, регулювати рівень 

анестезії. Тому спінальну пункцію слід виконувати на столі, а не на 

візку (каталці). Якщо стіл несправний, треба підкладати подушки під 

голову й плечі, щоб “важкий” гіпербаричний  анестетик не просунувся 

надто високо. 

 

 

 

ОСНАЩЕННЯ НА ВИПАДОК УСКЛАДНЕНЬ 
 

Деякі речі схожі на парашут. 
Якщо їх нема одразу, пізніше вони вже не знадобляться. 

Американський фольклор 

 

Дихальна апаратура під час спінальної (як і епідуральної) 

анестезії мусить бути завжди напоготові. Чим вищий рівень анестезії – 

тим більше “вимикається” міжреберних м’язів. Коли рівень блоку 

сягне шийних сегментів C3-C5, від яких починається Nervus phrenicus 

– діафрагмальний нерв, – дихання зовсім припиниться через параліч 

діафрагми. Таке трапляється рідко, але якщо до цього не бути готовим 

– станеться. До чого готовий – те не трапляється. Кожен старий 

анестезіолог знає цей закон. 

 

Інтубаційний набір теж може знадобитися при зупинці 

дихання, тому він має бути напоготові. 

 

Кисень може знадобитися при високій спінальній анестезії, 

особливо для літніх пацієнтів. 

 

Відсмоктувач необхідний, по-перше, на випадок блювання, 

досить частого під час спінальної анестезії. По-друге, через 

«відключені» м’язи живота пацієнт може бути неспроможним 

відкашлятись. 

 

Тонометр під час спінальної (як і епідуральної) анестезії ще 

важливіший, ніж під час наркозу. Оскільки спінальна анестезія, із 

неминучою артеріальною гіпотензією, настає дуже швидко, ще перед 

пункцією треба зміряти тиск, а манжетку вже не знімати. 

 

Внутрішньовенна крапельниця є обов’язковою для 

спінальної анестезії, яка серйозно впливає на серцево-судинну 

систему. Притаманна їй артеріальна гіпотензія коригується:  
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(1) внутрішньовенною інфузією,  

(2) внутрішньовенним уведенням симпатоміметиків.  

 

Брадикардія, що інколи виникає під час спінальної анестезії, 

теж потребує негайного дожильного введення ліків. Отже, абсолютно 

необхідні як надійний венозний доступ (краще – пластикова канюля), 

так і рідини для інфузії (принаймні 1 літр кристалоїдних розчинів). 

 

Симпатоміметики застосовуються у двох різних напрямках 

(не треба їх плутати!): (1) АДРЕНАЛІН або МЕЗАТОН – для додавання до 

місцевого анестетика з метою подовження його дії (не обов‟язково) і 

(2) ЕФЕДРИН, або МЕЗАТОН, або АДРЕНАЛІН, або ДОФАМІН – для 

внутрішньовенного або внутрішньом’язового введення з метою 

корекції «фармакологічної симпатектомії», притаманної спінальній 

анестезії (для цього обов‟язково треба мати хоча б один 

симпатоміметик!). 

 

Адреналін може знадобитися не лише як судинозвужуючий 

засіб для підтримання артеріального тиску, а й як найнадійніший засіб 

при брадикардії, яка переходить в асистолію. 

 

Атропін може знадобитися для негайного введення при 

можливій брадикардії, яка може перейти в асистолію. Окрім того, 

якщо для корекції артеріальної гіпотензії буде вводитись мезатон (при 

відсутності ефедрину), попередньо (!) уведений атропін запобігатиме 

притаманній мезатону вагусній брадикардії. 
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МІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ  
ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

 

Вимоги до місцевих анестетиків: окрім чисто анестетичних 

властивостей, вони мусять бути не токсичними і не подразнюючими 

для ніжних “голих” корінців у субарахноїдальному просторі та для 

мозкових оболонок (тому хлоропрокаїн із домішкою бісульфіту не 

вживається для спінальної анестезії – він подразнює корінці). Окрім 

того, вони мусять бути дуже чисто приготовані, без усіляких 

порошинок у розчині. Дуже бажано використовувати спеціальні 

ампульовані препарати для спінальної анестезії, із позначкою: Spinal. 

Прикладом є бупівакаїн фірми AstraZeneca, що зветься Маркаїн 

спінальний. Утім, лідокаїн в ампулах харківського виробництва вже 

роками успішно використовується для спінальної анестезії. 

 

БАРИЧНІСТЬ МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

При спінальній анестезії, на відміну від епідуральної, 

анестетик може легко “плисти” по субарахноїдальному простору. 

Напрямок його пересування залежить від пози пацієнта та від 

баричності (питомої ваги) анестетика.  

Ізобаричний розчин має приблизно ту ж питому вагу, що й 

ліквор: 1,00016 – 1,00125 г/мл [M.G.Richardson, R.N.Wissler, 1996]. 

Тому керувати його розміщенням у підпавутинному просторі, міняючи 

позу пацієнта, неможливо. Де введуть такий розчин – там він і діятиме 

(на поперекові та крижові корінці). Через це ізобаричні розчини 

використовують переважно при операціях на нижніх кінцівках, 

іннервованих саме цими корінцями. Отже, ці розчини безпечніші, але 

менш ефективні. Приклади: Анекаїн 0,5% у флаконах по 20 мл 

(хорватського виробництва) та Маркаїн 0,5% Спінальний (без 

позначки Хеві – важкий) фірми AstraZeneca, рекомендований для 

операцій на нижніх кінцівках, іннервованих переважно поперековими 

корінцями, біля яких і роблять спінальну пункцію. 

Гіпербаричний розчин (важчий за ліквор, із питомою вагою 

1,023 – 1,035) “плистиме” до голови пацієнта в позі Тренделенбурга (із 

підведеним ножним кінцем столу) і в протилежному напрямі (до ніг) – 

у позі Фовлера (із підведеним головним кінцем столу). Більшість 

використовуваних у нас розчинів – помірно гіпербаричні або 

ізобаричні. Сильно гіпербаричні розчини отримують, додаючи до 

анестетика 10%-ну глюкозу. Закордонні ампули з гіпербаричними 

розчинами спінального (Spinal) анестетика можуть мати англомовну 
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позначку: Heavy [хéві] – важкий. Приклад – розчин Маркаїн 

Спінальний Хеві фірми AstraZeneca, рекомендований для операцій на 

черевній порожнині, іннервованій грудними корінцями, біля яких не 

роблять спінальну пункцію. Після введення цього розчину на 

поперековому рівні стіл ненадовго нахиляють (Малюнок 140) у 

позицію Тренделенбурга, щоб розчин просунувся краніально (догори). 

 

 

 

 

Гіпобаричний розчин (легший за ліквор, із питомою вагою 

нижче 1,00015) можна отримати, якщо розвести мікрокристалічний 

тетракаїн (ніфаноїд) дистильованою водою до концентрації 0,1 – 0,2%. 

Повільно ввівши такий розчин хворому (6 мг – тобто 6 мл 0,1% або 3 

мл 0,2%) у бічній позі з підведеним тазом, можна оперувати на 

кульшовому суглобі (лат.: Articulatio coxae), не повертаючи пацієнта 

після спінальної пункції. Гіпобаричний розчин буде спливати до вище 

розташованих корінців оперованого боку. На жаль, така концентрація 

дає слабшу, коротшу й менш передбачувану анестезію. Тому голку 

краще не виймати 2-4 хвилини: при недостатній анестезії можна буде 

додати ще 2 – 3 мг тетракаїну (Дикаїну). 

Мал.140. Вплив пози (нахилу стола) і баричності розчину анестетика на його 

рух у підпавутинному просторі. 
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Надалі мова йтиме переважно про гіпербаричні розчини, 

просування яких до голови прискорюється підведенням ножного кінця 

столу, а гальмується підведенням головного кінця (Малюнок 140). 

Слід пам'ятати, що одні анестетики за кілька хвилин “фіксуються” до 

корінців і більше не зсуваються по підпавутинному простору, а інші – 

можуть “плисти” краніально при схилянні головного кінця і під час 

операції, і після неї – поки не скінчиться дія анестетика (Таблиця 67). 
Таблиця 67 

“ПОВЕДІНКА” ГІПЕРБАРИЧНИХ РОЗЧИНІВ РІЗНИХ МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ  

У СУБАРАХНОЇДАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 

Швидко “фіксуються” Довго “плавають” 

Прокаїн (Новокаїн) Лідокаїн  

Тримекаїн  Мепівакаїн  
Тетракаїн (Дикаїн)  

Дибукаїн   

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

Новокаїн (Procaine) на Заході досі постачається для 

спінальної анестезії у формі ампул із 5% чи 10% розчином або з 

порошком. Але він має надто коротку дію (гарантована тривалість – 

45 хвилин), хоча ще й зараз (наприклад – в Ізюмській ЦРЛ Харківської 

області) трапляються поодинокі хірурги, віртуози спінальної анестезії 

та загальної чи ортопедичної хірургії, які встигають зробити операцію 

під власноруч виконаною новокаїновою спінальною анестезією. На 

Заході новокаїн також використовують для короткочасних операцій 

(особливо в амбулаторній хірургії) у концентраціях від 2% до 10%, у 

дозах від 80 мг (для операцій на промежині та нижніх кінцівках) до 

150-200 мг (для операцій на верхньому поверсі черевної порожнини).  

 

Тримекаїн (Mesocain) донедавна досить широко вживався у 

формі ампул з 5% розчином. Тривалість дії – до 90 хвилин (довша, 

ніж у новокаїну, і коротша, ніж у лідокаїну). При концентрації 5%, 

дози до 150 мг (3 мл) дозволяли виконувати апендектомії, операції на 

нижніх кінцівках і геніталіях, а 200 мг (4 мл) – операції на верхньому 

поверсі черевної порожнини. Зараз витіснений з українського ринку 

лідокаїном. 

 

Дикаїн (Tetracaine, Amethocaine, Pontocaine, Pantocain, 

Dolanaest) – класичний засіб, уживаний для спінальної анестезії з 1935 

року, – продукується на Заході у формі ампул, що містять або 2 мл 

1%-ного розчину, або 20 мг дрібнокристалічного порошку (niphanoid), 

який майже миттєво розчиняється у воді, фізрозчині, 10%-ній глюкозі 

або лікворі пацієнта. У нашій країні бувають проблеми з дикаїном: то 
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розчин після триденного зберігання вже не діє, то аптека його не готує, 

бо нема з чого. Повна спінальна анестезія настає лише за 5-10 хвилин, 

зате мінімальна тривалість інтраабдомінальної анестезії – 1½ години, 

а на промежині та нижніх кінцівках – 2 години. Якщо додати до 

дикаїну 0,2 – 0,3 мг адреналіну – анестезія подовжується на 30-50%, 

при додаванні 2-3 мг мезатону – подовжується у півтора-два рази. 

Найефективніша (щодо тривалості й глибини блоку) концентрація – 

1%. Дози для операцій на промежині – 5 мг (0,5 мл 1%); на нижніх 

кінцівках, при аденомектомії та кесаревім розтині – 7-10 мг (0,7-1 мл 

1%); апендектомії – 12-15 мг (1,2-1,5 мл 1%); на верхньому поверсі 

черевної порожнини – 15-17 мг (1,5-1,7 мл 1%). Для ортопедичних 

операцій на нижніх кінцівках дуже корисно, що аналгезія й парез у 

ногах можуть тривати до 6-12 годин, але треба попереджати пацієнтів, 

щоб вони цього не лякалися. Важливою особливістю дикаїну є його 

гарна фіксація до спінальних корінців. З одного боку – це погано, бо 

підвищити рівень анестезії, “граючи” нахилом операційного столу, 

можна лише в перші хвилини після введення дикаїну. З іншого боку – 

анестезія дикаїном безпечніша, бо через півгодини рівень анестезії вже 

не “пливе”, як після лідокаїну. Утім, обережність під час вивезення 

хворого, особливо при перекладанні до ліжка, не завадить. Слідкуйте, 

щоб голова пацієнта весь час була підведеною! 

 

Дибукаїн (Dibucaine, Cinchocaine, Nupercaine), вживаний на 

Заході з 1930 року, подібний до дикаїну щодо початку, тривалості та 

глибини спінальної анестезії.  

 

Лідокаїн (Lidocaine, Lignocaine, Xylocaine, Xycaine) дуже 

популярний у спінальній анестезії на Заході й широко доступний в 

Україні, де виробляється у формі ампул по 2 мл 2%-ного та 10%-ного 

розчинів (для спінальної анестезії 10% треба розвести вдвічі для 

отримання 5%). Повна спінальна анестезія настає швидко – за 3-5 

хвилин. Тривалість анестезії 5%-ним розчином (без додавання 

вазоконстрикторів) на абдомінальних операціях – 45-60 хвилин, на 

нижніх кінцівках – до двох годин. При концентрації 5% (це буде 

помірно гіпербаричний розчин), дози 25-50 мг дозволяють оперувати 

на промежині, 50 мг – на нижніх кінцівках і простаті, 75-100 мг цілком 

досить для кесаревого розтину, 150-200 мг – для операцій аж до 

верхнього поверху черевної порожнини. Якщо набрати до шприца 

ампулу (2 мл) 10%-ного лідокаїну й ампулу розчинника для ардуану (2 

мл 0,9%-ного NaCl), отримаємо 4 мл злегка гіпербаричного 5%-ного 

лідокаїну (200 мг). При концентрації 2%, доза 80 мг (тобто 4 мл) 
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дозволяє виконувати апендектомію, проте тривалість анестезії буде 

меншою. Якщо розводити 10%-ний лідокаїн до 2%-ної концентрації 

фізрозчином – він теж буде злегка гіпербаричним, а якщо 

дистильованою водою – він буде майже ізобаричним. Важливою 

властивістю лідокаїну (принаймні, гіпербаричного) при спінальній 

анестезії є його здатність “плисти” при нахилянні столу (лідокаїн 

погано фіксується до корінців). З одного боку – це добре, бо можна 

підвищити рівень анестезії під час операції, “граючи” нахилом 

операційного столу. З іншого боку – це небезпечно, бо рівень анестезії 

може стати занадто високим як під час операції (при “неправильному” 

нахилі операційного столу), так і при вивезенні хворого до палати, 

особливо при перекладанні до ліжка. Слідкуйте, щоб голова пацієнта 

весь час була підведеною! 

 

Мепівакаїн (Mepivacaine, Meaverin) у деяких країнах 

застосовують для спінальної анестезії у тих самих концентраціях і 

дозах, що й лідокаїн, отримуючи дещо тривалішу анестезію. За 

літературними даними, він, як і лідокаїн, погано фіксується до корінців 

(тому спінальна анестезія “пливе” при зміні пози пацієнта) і дає рівень 

моторного блоку, на чотири-п’ять сегментів нижчий за верхню межу 

знеболення.  

 

Бупівакаїн (Bupivacaine, Маркаїн, Анекаїн, Carbostesin, 

Sensorcaine) для спінальної анестезії вживають у США у формі ампул 

по 2 мл 0,75%-ного розчину на 8,5%-ній глюкозі, а в Європі – у 0,5%-

ному розчині, із глюкозою – гіпербаричні (із позначкою heavy [хéві] – 

важкий) або без неї (plain solutions) – практично ізобаричні. Початок 

дії – повільний (довше, ніж у дикаїну). Тривалість дії – трохи менша, 

ніж із дикаїном. Дози для операцій на промежині та нижніх кінцівках – 

8-10 мг, на верхньому поверсі черевної порожнини – 15-20 мг. 

Недоліком ізобаричного бупівакаїну є непередбачуваність його 

поширення в субарахноїдальному просторі.  

Український Бупівакаїн-М – 0,5% ізобаричний розчин 

бупівакаїну в апулах по 5 мл. 

Анекаїн – 0,5% ізобаричний розчин бупівакаїну, 

продукований у Хорватії у флаконах по 20 мл. 

Маркаїн Спінальний фірми AstraZeneca – ізобаричний 0,5% 

розчин  бупівакаїну, аналогічний нашому бупівакаїну.  

Маркаїн Спінальний Хеві (важкий, тобто гіпербаричний) – 

бупівакаїн фірми AstraZeneca. Форма випуску – ампули по 4 мл 0,5% 

розчину, гіпербаричного (!) за рахунок доданої глюкози. УВАГА! Не 
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плутати з ізобаричним 0,5% Маркаїном в ампулах по 20 мл і 

Анекаїном 0,5% у флаконах по 20 мл (теж ізобаричним)! Слідкуйте, 

щоб голова пацієнта весь час була підведеною! 

 

Ропівакаїн (Ropivacaine, Наропін) для спінальної анестезії 

вживають у формі 0,75%-ного або 0,5%-ного розчину. Обидва розчини 

– злегка гіпобаричні. Тривалість дії – як із бупівакаїном, але глибина 

блоку – менша, 0,5%-ний розчин у половини пацієнтів не дає 

моторного блоку. Це пояснюють його меншою розчинністю в ліпідах і 

гіршим проникненням до товстих мієлінізованих А-волокон. Дози для 

операцій на промежині та нижніх кінцівках – 3 мл 0,5%-ного або 

0,75%-ного розчину (15 або 22,5 мг). На український ринок він поки 

що не допущений, а в Росії вже є Наропін 10 мг/мл (1%) у пластикових 

ампулах по 10 мл. Перевага перед бупівакаїном – менша токсичність 

(спричиняє серцеві аритмії втричі рідше) – не має практичного 

значення для спінальної анестезії, бо тут і дози малі, й абсорбція 

мізерна. Недоліки ропівакаїну – втричі більша дорожнеча, слабша й 

коротша дія, непередбачуваність поширення майже ізобаричного 

розчину в субарахноїдальному просторі та вповільнений початок 

спінальної анестезії – не сприяють його популярності в цій галузі.  

 

МАКСИМАЛЬНІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТА ДОЗИ 

Максимальні дози анестетиків для спінальної анестезії 

визначаються не їх загальною токсичністю (і об’єми малі – кілька 

мілілітрів, і абсорбція з підпавутинного простору – незначна), а 

максимально припустимим рівнем блоку (щоб пацієнт міг дихати). 

Тому найвищі припустимі дози (у міліграмах) у кілька разів менші, ніж 

для інших методів регіональної анестезії (Таблиця 68). 

 
Таблиця 68 

МАКСИМАЛЬНІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТА ДОЗИ МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

 ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ У ДОРОСЛИХ 
(тривалість – без додавання вазоконстрикторів, які її значно збільшують) 

МІСЦЕВИЙ АНЕСТЕТИК 
(максимальна концентрація) 

ТРИВАЛІСТЬ АНЕСТЕЗІЇ 
(без вазоконстрикторів) 

МАКСИМАЛЬНА ДОЗА 
(для операцій на шлунку) 

10% новокаїн 45 хвилин – 1 година 200 мг (4 мл 5%) 

5% тримекаїн 1 – 1½ години 200 мг (4 мл 5%) 

5% лідокаїн 1 – 1½ години 200 мг (4 мл 5%) 

5% мепівакаїн 1 – 1½ години 200 мг (4 мл 5%) 

0,5% бупівакаїн (Маркаїн) 1½ – 2 години 20 мг (4 мл 0,5%) 

1% дикаїн 1½ – 2 години 20 мг (2 мл 1%) 

0,5% дибукаїн 1½ – 2½ години 10 мг (2 мл 0,5%) 
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Навчання – це вивчення правил. 

Досвід – це вивчення винятків із правил. 

Наведені в Таблиці 69 дози є максимально припустимими. З 

набуттям досвіду лікар починає інтуїтивно «відчувати», якої дози 

потребує кожен пацієнт для відповідної операції.  

Обов’язково треба зменшувати дози таким пацієнтам:  

(1) коротким (зріст менше 150 см),  

(2) огрядним (з ожирінням),  

(3) старим,  

(4) ослабленим,  

(5) вагітним. 

 

ТРИВАЛІСТЬ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
Минули добрі швидкі часи в хірургії… 

H.Nolte 

Тривалість спінальної анестезії залежить (1) від самих 

анестетиків – перш за все, а також (2) від їх концентрації, (3) від 

рівня їх уведення, (4) від рівня блоку (знечулення ніг триває довше, 

ніж знечулення живота) та (5) від додавання вазоконстрикторів 

(судинозвужуючих ліків) – симпатоміметиків із α1-адреноміметичним 

ефектом. Нарешті, тривалу спінальну анестезію можна забезпечити (6) 

повторним уведенням анестетика крізь катетер, проведений до 

підпавутинного простору. 

 

ДОДАВАННЯ ВАЗОКОНСТРИКТОРІВ 

Мета додавання вазоконстрикторів (судинозвужуючих 

ліків) до розчинів місцевих анестетиків – подовження анестезії. 

Оскільки при спінальній анестезії вводяться незначні (щодо 

токсичності) дози анестетиків, уповільнення надходження анестетиків 

до кровообігу не має практичного значення. Абсорбція до 

циркулюючої крові самого вазоконстриктора, введеного 

субарахноїдально, значно повільніша, ніж уведеного епідурально, і 

більшість авторів не приймає до уваги його загально-резорбтивну дію. 

Адреналін (Epinephrine, Adrenalinum) додають у дозах 0,2 – 

0,5 мг (0,2 – 0,5 мл 0,1% розчину адреналіну гідрохлориду або 0,18% 

розчину адреналіну гідротартрату). При спінальній анестезії адреналін 

подовжує дію місцевого анестетика (принаймні, дикаїну й бупівакаїну) 

на 30-50%. Є думка, що адреналін, сам по собі, справляє знеболюючу 

дію на задні роги сірої речовини. Та частка адреналіну, що потрапляє з 

підпавутинного простору до кровообігу, не спричиняє ані тремтіння, 

ані артеріальної гіпертензії, не впливає ані на скоротливість матки, ані 

на плацентарний кровообіг (перевага для акушерства!). 
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Мезатон (Phenylephrine, Neo-Synephrine, Mesatonum) додають 

у дозах 0,5 – 5 мг (0,05 – 0,5 мл 1% розчину), найчастіше – 2-3 мг (0,2 – 

0,3 мл 1% розчину). При спінальній анестезії подовжує дію місцевого 

анестетика (принаймні, дикаїну) на 50-100% (у півтора-два рази). 

Решту мезатону (що лишається в ампулі) можна буде використати для 

підтримання артеріального тиску під час операції. УВАГА! При 

епідуральній анестезії мезатон до місцевого анестетика не додають 

через тяжку артеріальну гіпертензію, яку він спричиняє, швидко 

абсорбуючись до кровообігу з епідурального простору. 

Ефедрин додавати до місцевого анестетика – недоцільно: він 

подовжує спінальну анестезію значно менше. Його вводять в/в при 

падінні АТ (див. “ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ”). 

 

ДОДАВАННЯ ОПІОЇДІВ АБО альфа2-АДРЕНОМІМЕТИКІВ 

Якщо з місцевих анестетиків є лише лідокаїн, якого може не 

вистачити для тривалої операції, можна додати до нього 50 мкг (0,01% 

– 0,5 мл) клофеліну, або 25 мкг (0,005% – 0,5 мл) фентанілу, або те й 

інше. Особливо подовжує знеболювання додавання бупренорфіну (2-4 

мкг/кг) – маємо досвід більше 90 анестезій. 

 

КАТЕТЕРИЗАЦІЯ ПІДПАВУТИННОГО ПРОСТОРУ 

Однією з найсуттєвіших переваг епідуральної анестезії перед 

спінальною є відносна легкість проведення катетера до епідурального 

простору, що дає можливість продовжувати знеболення не лише 

годинами, а й навіть днями й тижнями. Зрозуміло, чому ще на початку 

1940-х років (до першої катетеризації епідурального простору) 

робилися спроби катетеризації субарахноїдального простору. Але для 

цього був потрібен доволі великий отвір у Dura mater, який призводив 

до сильного головного болю після виймання катетера (див. розділ: 

“ВІДДАЛЕНІ УСКЛАДНЕННЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ”). 

Прогрес медичних технологій у боротьбі з цими болями 

призвів до створення не лише надтонких голок, а й надтонких 

катетерів. Щоб ці катетери могли пройти крізь голку, найтонші з них 

робилися з жорсткого армованого пластика. На жаль, саме після 

використання найтонших армованих катетерів були непоодинокі 

випадки синдрому кінського хвоста (див. розділ: “ВІДДАЛЕНІ 

УСКЛАДНЕННЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ”), через що у США саме 

ці моделі катетерів були заборонені. На сьогодні катетеризацію 

субарахноїдального простору можна вважати виправданою лише для 

усунення тяжких інкурабельних болів, наприклад, в онкологічних 

хворих. 
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ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИЙ МІНІМУМ 
АНАТОМІЇ 

 

Успѣшное примѣненіе регiонарной анэстезiи требуетъ 
 точнаго знанія топографіи и областей распространенія нервовъ… 

В.Ф.Ясенецкiй-Войно: Регiонарная анэстезiя. 
Петроградъ: Типографiя А.Э.Коллинс, 1915; с.11 

 

У людей, як у хребцевих [лат.: Vertebrata; рос.: Позвоночные], 

віссю тіла є хребет [лат.: Columna vertebralis; рос.: Позвоночник; англ.: 

Spine], увінчаний згори (краніально) черепом [лат.: Cranium]. Крізь усі 

хребці проходить хребцевий канал [лат.: Canalis vertebralis], у якому 

розташований спинний мозок [лат.: Medulla spinalis; англ.: Spinal cord]. 

“Спінальна анестезія” [англ.: Spinal anesthesia] пишеться з буквою “і”, 

хоч укол робиться в спину, яка пишеться з буквою “и”. До того ж 

“спинати” означає “застібати”, а “спинатися” – “підніматися”, 

спінальна анестезія тут ні до чого. 

Спинний мозок, що в 

ембріона простягається вздовж 

усього хребта аж до куприка 

[лат, англ.: Coccyx; рос.: Копчик], 

росте повільніше за хребет, тому 

на момент народження  він сягає 

лише тіла L3, а після першого 

року позаутробного життя – 

нижнього краю тіла L1. Нижче 

(каудальніше) він переходить у 

короткий і вузький Conus 

medullaris, а потім – у кінський 

хвіст [лат.: Cauda equina], що 

утворений люмбальними (тобто 

поперековими) та сакральними 

(тобто крижовими) корінцями, 

які “плавають” у лікворі (мов 

ембріон у навколоплідних водах) і виходять із хребцевого каналу крізь 

міжхребцеві отвори поперекового й крижового відділів. Травмувати 

кінський хвіст навіть гострою голкою так само важко, як улучити 

голкою в нитки, що вільно плавають у воді. Ось чому дітям спінальну 

пункцію роблять лише нижче L3, а дорослим – нижче L2, у крайньому 

разі – під L1 (Малюнок 141).  

Мал.141. Вміст хребцевого каналу на 

різних рівнях. Зверніть увагу, що нижче 
першого поперекового хребця спинного 

мозку вже нема – є лише кінський хвіст. 
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Спинний мозок захищений хребтом, немов жорсткими й 

рухомими латами. Але хто вдягає лати на голе тіло? Замість камзола 

під латами спинний мозок має тверду мозкову оболонку [Dura mater]. 

Так званий дуральний мішок [англ.: Dural sac – дуральна сумка], за 

формою більше схожий на панчоху, краніально – прирощений до 

окістя великого потиличного отвору [лат.: Foramen occipitale magnum], 

а каудально – сягає крижового каналу [лат.: Canalis sacralis; рос.: 

Крестцовый канал], приблизно до рівня S2. Dura mater, на відміну від 

інших тканин, більше схожа на цупкий папір, ніж на гуму, – дірка в ній 

не закривається, а зяє, тому проколювати її бажано якнайтоншою 

голкою. 

Зсередини до Dura mater тісно 

прилягає (але не прирощена) павутинна 

оболонка [лат.: Arachnoidea]. Оскільки 

заповнений ліквором субарахноїдальний 

(підпавутинний) простір [лат.: Spatium 

subarachnoidale] спинного мозку вільно 

сполучається з однойменним простором 

головного мозку, введений 

субарахноїдально для спінальної анестезії 

місцевий анестетик, за умови 

неправильних доз і поз, може потрапити 

до головного мозку і спричинити не 

лише зупинку дихання, а й 

непритомність. 

Субдуральний простір теж 

існує, але лише як потенційний. Якщо 

отвір кінчика голки опиниться між 

твердою й павутинною оболонками, введений між ними місцевий 

анестетик, розшаровуючи ці дві оболонки, утворить реальний 

субдуральний простір (Малюнок 142, цифра 1). Потрібної анестезії 

тоді не буде. Висновок: якщо ліквор витікає (крапає) погано, треба 

голку трошки просунути або прокрутити на 90-180º навколо її осі. 

 

Епідуральний простір [лат.: Spatium epidurale; англ.: Epidural 

space], обмежений зовні – стінками хребцевого каналу, а зсередини – 

Dura mater, містить багато судин – ціле венозне сплетення. Менше 

всього цих судин на рівні міжхребцевих проміжків – по серединній 

лінії. Щоб зменшити риск потрапляння голки до цих судин, при будь-

якому доступі – хоч серединному, хоч білясерединному – бажано, щоб 

Мал.142. Відшарування павутинної 
оболонки від твердої оболонки, із 

потраплянням місцевого 

анестетика до субдурального (1) і 

епідурального (2) просторів. 
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голка проходила крізь епідуральний простір посередині (Малюнок 
143). 

 
Передня стінка хребцевого каналу утворена задніми 

поверхнями тіл хребців і 

міжхребцевих дисків, укритими 

задньою поздовжньою зв’язкою 
[лат: Ligamentum longitudinale 

posterius].  

Передня поздовжня зв’язка, 

яка вкриває передні поверхні 

хребцевих тіл, не має значення для 

спінальної анестезії. А ось задню 

поздовжню зв’язку, на жаль, можна 

травмувати, якщо з дурною силою 

загнати голку крізь неї та Annulus 

fibrosus до Nucleus pulposus 

міжхребцевого диска. Це може призвести до грижі диска – однієї з 

причин люмбалгії (Малюнок 145). 

Бічні стінки хребцевого каналу, утворені ніжками хребцевих 

дужок [лат.: Pediculi arcus vertebrae], важко травмувати голкою під час 

спінальної пункції, бо вони захищені суглобовими відростками хребців 

(Малюнок 144). 

Задня стінка хребцевого каналу утворюється пластинками 

хребцевих дужок [лат.: Laminae arcus vertebrae], поєднаними між 

собою жовтими зв’язками [лат.: Ligamenta flava]. Вони дійсно 

Мал.143. Епідуральні вени 
розташовані по обидві сторони 

серединної лінії. Тому голка 

має входити до епідурального 
простору посередині – тоді 

буде меншою можливість 

травмування вени. 

Мал.144. Будова поперекового хребця. 
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жовтуваті через велику кількість еластинових волокон, які надають 

жовтим зв’язкам особливу міцність і пружність. Товсті голки, вживані 

для епідуральної анестезії, при проходженні крізь Ligamentum flavum 

дають чітке відчуття провалу – найнадійнішу ознаку потрапляння до 

епідурального простору. Тонкі голки, вживані для спінальної анестезії, 

можуть не давати цього відчуття. 

Ззаду від пластинок хребцевих дужок [Laminae arcus 

vertebrae] виступають остисті відростки [лат.: Processus spinosus], у 

поперекових хребців вони майже горизонтальні. Тому при 

серединному доступі на поперековому рівні голку вводять 

перпендикулярно до шкіри або спрямовують кінчик трошки 

краніально – десь 80º до шкіри. 

 

 

Понад і між кінцями цих відростків проходить надостиста 

зв’язка [лат.: Ligamentum supraspinale]. За щільністю мало 

поступаючись жовтій зв’язці, вона становить першу (після шкіри) 

міцну перепону проходженню голки при серединному доступі, 

“загнати” до неї місцевий анестетик майже неможливо. Далі голка 

йтиме крізь міжостисту зв’язку [лат.: Ligamentum interspinale], дещо 

м’якшу за надостисту, особливо – у вагітних (Малюнок 145). Якщо, 

проходячи крізь надостисту зв’язку, голка відхилиться від сагітальної 

площини, вона йтиме неправильно (косо) й крізь міжостисту зв’язку. 

Щоб уникнути цього, при серединному доступі, увівши кінчик голки 

до надостистої зв’язки, можна відпустити голку й подивитися – чи 

лишиться вона в сагітальній площині? Якщо так – усе гаразд, можна 

просувати голку далі. Якщо ні – краще “переколотися” (можна при 

цьому не виймати голку зі шкіри), щоб голка входила до надостистої 

зв’язки у правильному напрямі. 

Мал.145. Зв'язки, які може зустріти голка під час спінальної пункції. 
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ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИЙ МІНІМУМ 
ФІЗІОЛОГІЇ 

…отъ спинномозговой анэстезіи я совершенно отказался съ тѣхъ поръ, 
какъ получилъ 4 тяжелыхъ коллапса на 20 только случаевъ, 

 проведенныхъ со всѣми необходимыми предосторожностями. 
В.Ф.Ясенецкiй-Войно, 1915; с.10 

Серед усіх різновидів регіональних блокад спінальна анестезія 

є найефективнішою (за швидкістю, глибиною й обсягом) і водночас – 

найбільш небезпечною. Те ж саме можна сказати про її рівень: чим він 

вищий – тим ефективніший, але водночас – тим небезпечніший. 

Майже одразу після настання спінальної анестезії, залежно від 

її рівня, можливі серйозні, навіть із загрозою для життя, порушення з 

боку найважливіших Трьох Систем – нервової, дихальної, серцево-

судинної. 

Якщо анестезія охоплює лише поперекові (L1-L5) і крижові 

(S1-S5) сегменти, ані дихання, ані кровообіг істотно не порушуються. 

Але, оскільки симпатичні нервові волокна блокуються нижчими 

концентраціями місцевих анестетиків, вони можуть “вимикатися” на 

два-шість сегментів вище рівня сенсорного блоку. Тому вже при рівні 

аналгезії L1 можливе блокування грудних сегментів. А там розміщені 

прегангліонарні нейрони симпатичної нервової системи, які керують 

звуженням кровоносних судин. 

Збільшення об'єму судинного русла через розширення судин 

анестезованих ніг попервах компенсуватиметься звуженням судин на 

не анестезованих руках. На жаль, через це до них буде важко 

“підколотися”. Ось чому потрібен попередній венозний доступ. 

Чим вищим ставатиме блок грудних сегментів, тим більшою 

буде симпатична денервація, тим більше розширюватимуться 

кровоносні судини (артеріоли, венули й вени), тим значнішою буде 

артеріальна гіпотензія. І все більше міжреберних м’язів 

паралізуватиметься, але дихання буде забезпечувати діафрагма. 

Якщо блок охопить і шийні сегменти, із яких (С3-С5) 

походять діафрагмальні нерви (Nervi phrenici), самостійне дихання 

стане неможливим – настане апное. 

Якщо місцевий анестетик, просуваючись ще вище, потрапить 

до головного мозку – пацієнт знепритомніє, його зіниці розширяться, 

настане тотальний спінальний блок. 

Тому кожне хірургічне втручання потребує свого рівня 

спінальної анестезії. Якщо цей рівень буде надто низьким – хворий 
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відчуватиме біль. Якщо він буде зависоким – більше буде небажаних 

порушень із боку дихання, кровообігу, притомності. 

ВИСОКОЮ звуть спінальну анестезію з верхньою межею 

блоку вище мечоподібного відростка (Т7). Застосовується вона для 

операцій на верхньому поверсі черевної порожнини. 

Супроводжується різними ступенями парезу міжреберних м’язів, із 

можливими гіповентиляцією й ателектазами, не кажучи вже про 

артеріальну гіпотензію. 

СЕРЕДНЬОЮ звуть спінальну анестезію з верхньою межею 

блоку вище пупка (Т10), але нижче мечоподібного відростка (Т7). 

Застосовується вона для тазових операцій (на нижньому поверсі 

черевної порожнини), у зоні іннервації здухвинного й крижового 

сплетень [лат.: Plexus hypogastricus et Plexus sacralis]. Для операцій на 

органах, іннервованих черевним (сонячним) сплетенням [лат.: Plexus 

celiacus seu Plexus solaris], вона буде недостатньою. Середня анестезія 

супроводжується помітною артеріальною гіпотензією, але практично 

не спричиняє гіповентиляції. 

НИЗЬКОЮ звуть спінальну анестезію з верхньою межею 

блоку вище лобка (L1), але нижче пупка (Т10). Застосовується вона 

для будь-яких операцій на нижній кінцівці. Супроводжується 

незначною артеріальною гіпотензією (у гіповолемічних пацієнтів), 

зовсім не спричиняє гіповентиляції.  

СІДЛОПОДІБНОЮ звуть спінальну анестезію, обмежену 

промежиною, із верхньою межею блоку не вище S1. Застосовується 

вона для операцій на прямій кишці, анусі, промежині (англ. і лат.: 

Perineum; рос.: Промежность), вульві, калитці (англ. і лат.: Scrotum; 

рос.: Мошонка). Не супроводжується ані гіповентиляцією, ані 

артеріальною гіпотензією. 

Нижче наводяться, можливо, дещо занижені, але дурнестійкі 

(англ.: foolproof [фулпрýф]; рос.: дуракоустойчивые) дози місцевих 

анестетиків для основних рівнів спінальної анестезії (таблиця 69). 

 
Таблиця 69 

ДОЗИ ДЛЯ ОСНОВНИХ РІВНІВ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
[зі змінами, за: M.F.Mulroy, 1996; p.74] 

МІСЦЕВИЙ 

АНЕСТЕТИК 

Дози (мг) для спінальної анестезії: 

Сідлоподібної (Т10) Високої (Т2-Т4) 

Новокаїн 50 мг 75 мг 100 мг 

Лідокаїн 40 мг 50 мг 75 мг 

Бупівакаїн 7,5 мг 15 мг 20 мг 

Дикаїн 4 мг 6 мг 8 – 12 мг 
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ТЕХНІКА СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
...on peut limiter ses effets aux racines nerveuses choisies 

 avec une precision presque mathematique. 

(...можна обмежити її ефекти обраними нервовими корінцями 

 з точністю майже математичною). 
Теодор Йоннеско, 1922 

 

Венозний доступ під час спінальної анестезії – ще більш 

важливий, ніж під час епідуральної. По-перше, артеріальна гіпотензія 

розвивається швидше. По-друге, можлива “вагальна” брадикардія, аж 

до зупинки серця. Оскільки ці побічні ефекти можуть розвинутися 

дуже швидко, необхідний попередній венозний доступ. В ідеалі ще до 

спінальної пункції на одній руці пацієнта має знаходитися манжетка 

тонометра, а у вені іншої – пластикова канюля. Якщо її ніде взяти, 

треба виконувати спінальну пункцію на лежачому пацієнтові, 

попередньо “підколовшися” до вени. Така зухвалість, як венепункція 

після спінальної пункції, припустима лише при наявності дуже гарних 

вен і ще кращої анестезистки. 

 

Поза пацієнта під час спінальної пункції може бути 

сидячою (Малюнок 146), бічною (Малюнок 147) або на животі 

(Малюнок 149). З будь-якою з цих поз, треба весь час нагадувати 

пацієнтові, що спина має бути зігнутою “калачиком”, “як у котика” 

(Малюнок 146), щоб зменшити поперековий лордоз для легшого 

просування голки. Щоб пацієнт менше боявся і не “тікав” попереком 

від лікаря, треба попереджати його про всі Ваші наступні дії: “Зараз 

буде холодно, бо мазатиму спиртом” або: “Зараз буде маленький 

укольчик”. 

 

Сидяча поза: пацієнт 

сидить впоперек операційного 

стола, спираючись ступнями на 

підставлений до столу ослін 

(табурет) і охоплюючи руками 

свої коліна. Вагітна пацієнтка 

може розсунути стегна, щоб не 

заважав живіт. Анестезистка, 

стоячи перед обличчям пацієнта 

(Малюнок 146), притримує 

його за плечі, щоб він не впав 

(пацієнти, особливо чоловіки, 

інколи можуть із переляку Мал.146. Сидяча поза. 
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непритомніти). Переваги цієї пози: (1) краще прогинається спина, (2) 

хребет менше згинається вбік, (3) швидше крапатиме ліквор із голки 

внаслідок вищого лікворного тиску (під вищим напором – від голови 

до попереку), (4) лікарю значно легше орієнтуватися, особливо при 

ожирінні. Недоліки: (1) частіше буває запаморочення [лат.: syncope; 

англ.: fainting; рос.: обморок], (2) важко втримати голку у вені. 

 

 

 

 

 

Бічна поза: пацієнт лежить на боці, спиною до лікаря, 

підтягнувши коліна до живота й обхопивши їх верхньою рукою 

(нижня рука з голкою у вені – випростана). Анестезистка, стоячи перед 

обличчям пацієнта, притримує його за плечі і за стегна (під колінами), 

щоб він краще прогинався. Переваги цієї пози: (1) рідше буває 

запаморочення, (2) легше втримати голку у вені. Недоліки цієї пози: 

(1) Гірше прогинається спина. (2) Хребет може згинатися вбік (як при 

сколіозі). (3) Із голки (особливо – надтонкої) повільніше крапатиме 

ліквор, через менший його тиск. (4) Лікарю значно важче 

орієнтуватися, особливо при ожирінні, коли серединна складка на 

спині сповзе нижче хребта. (5) В огрядної бабусі голова може лежати 

нижче сідниць, тоді “важкий” (гіпербаричний) розчин анестетика 

“попливе” у напрямку головного мозку (Малюнок 13). Запобігти 

цьому можна, попередньо підклавши подушки під голову й груди або 

підвівши головний кінець столу. (6) Важче дотримуватися сагітальної 

площини при введенні голки, якщо спина не точно перпендикулярна 

до столу (Малюнок 148). 

Мал.147. Бічна поза, при застосуванні гіпербаричного розчину – неправильна.  

Голова – нижче сідниць, і гіпербаричний розчин “попливе” до неї (краніально). 
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Поза на животі (Малюнок 149) використовується доволі 

рідко, лише з “легкими”, гіпобаричними, розчинами анестетика, які в 

нас застосовують дуже рідко.  

 

 

Але у США в деяких проктологічних клініках, де хірурги 

люблять оперувати в такій позі “складаного ножика” [англ.: jack-knife] 

(бо тоді операції з приводу геморою бувають менш “кривавими”), 

анестезіологи, зарані поклавши пацієнта в таку позу (із подушкою під 

низом живота, щоб краще зігнути поперек), виконують спінальну 

Мал.148. Хід голки при серединному доступі в бічній (лежачій) позі пацієнта. 

Якщо спина розміщена не ідеально вертикально, голку треба тримати не 

паралельно столу, а перпендикулярно до спини. 

Мал.149. Поза на животі – застосовується лише з «легкими» (гіпобаричними) 

розчинами. 
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пункцію (ліквор доводиться натягувати шприцом, бо в такій позі він 

сам не потече) і повільно вводять гіпобаричний (0,1-0,2%) розчин 

дикаїну в дистильованій воді. Після того голку не виймають, а чекають 

ефекту анестезії на промежині. Якщо її обсяг буде недостатнім, 

вводять ще трохи дикаїну. Зрозуміло, що після цього позу пацієнта 

міняти не можна, бо гіпобаричний анестетик може “поплисти” до 

голови. 

Ваші руки мають бути абсолютно стерильними, краще – у 

стерильних рукавичках (вони не заважають робити спінальну пункцію, 

і при цьому максимально захищають не лише пацієнта, й Вас). 

Ваш робочий столик мусить бути збоку від Вас (коли Ви 

стоїте обличчям до пацієнта). Найближче до пацієнта треба поставити 

чарочку з антисептиком, щоб він не крапав на Ваші шприци й голки. 

Вимоги до асептики при спінальній анестезії – ті ж, що при 

епідуральній, тобто значно суворіші, ніж при венепункції. А вимоги 

щодо відсутності подразнюючих речовин – ще вищі. Каламутні 

розчини не годяться. Якщо використовуєте багаторазову спінальну 

голку без мандрена – промийте її фізрозчином, заразом перевіривши її 

прохідність. 

 

Приготування шприца з анестетиком краще розпочати ще 

до асептичної обробки шкіри і напевне – до спінальної пункції, щоб 

Ваш пацієнт не постраждав, як Август Бір (див. розділ: “ІСТОРІЯ”), 

через невідповідність між голкою й шприцом. Якщо працюватимете з 

одноразовим шприцом, хай сестра, розірвавши упаковку, асептично 

“вкине” шприц і підшкірну голку до нього на стерильну поверхню 

Вашого столика. Цю підшкірну голку Ви вдягнете на шприц, щоб крізь 

неї набрати анестетик.  

Світові стандарти вимагають, щоб анестетик з ампули 

(стерильної і зсередини, і зовні) Ви набирали власноруч. Але для цього 

треба або мати дорогий фірмовий одноразовий набір для спінальної 

анестезії, або автоклавувати ампулу анестетика разом із багаторазовим 

спінальним набором (тоді букви на ампулі можуть “поплисти”), або 

сестрі протирати надпиляну ампулу спиртом і класти на столик (не 

страшно, що букви “попливуть”, але спирт може потрапити всередину 

надпиляної ампули).  

Тому більшість наших анестезіологів набирає анестетик із 

розкритої сестрою ампули, яку тримає та ж медсестра. Щоб старий 

напівсліпий анестезіолог не потрапив голкою мимо ампули, краще 

віддати ініціативу молодій сестрі: щоб не він сунув, а вона “вдягала”.  
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Скільки набрати до шприца? Є спокуса набрати місцевий 

анестетик “із запасом”, на випадок, наприклад, витікання його між 

погано з’єднаними шприцом і голкою. Але безпечніше набрати до 

шприца лише заплановану Вами дозу (див. описання окремих 

анестетиків і Таблицю 3 у розділі: “ЖИТТЄВО НЕОБХІДНИЙ 

МІНІМУМ ФІЗІОЛОГІЇ”), щоб ненароком не ввести зайвого. Якщо 

треба буде додати розчину, можна буде, ввівши до голки мандрен (щоб 

не витікав ліквор), набрати до шприца потрібний об’єм. 

 

Антисептик для шкіри мусить не лише вбивати мікробів, але 

й не подразнювати мозкові оболонки. На Заході перед спінальною 

пункцією шкіру обробляють бетадином – розчином на основі йоду. 

Простою настойкою йоду мазати шкіру ми дуже не рекомендуємо, 

хоча різні автори мають різні думки. Ми використовуємо лише 

етиловий спирт (етанол). По-перше, після нього ми не бачили проявів 

подразнення мозкових оболонок. По-друге, на «квачику» добре видно, 

наскільки добре ми очистили шкіру. 

 

 

 

Орієнтири 
Linea intercristarum – лінія, що поєднує між собою 

найкраніальніші (найвищі) ділянки Cristae iliacae, – проходить або на 

рівні остистого відростка хребця L4, або на рівні проміжку між 

хребцями L4 й L5 (Малюнок 150).  

Найбезпечніше місце для уколу – проміжок Квінке (між 

хребцями L3 й L4). У дорослих спинний мозок закінчується на рівні 

хребця L1, а в немовлят – на рівні хребця L3. Але це – нормальна 

анатомія, а є ще варіаційна анатомія, з якої відомо, що у 5% дорослих 

Мал.150. Linea intercristarum – орієнтир для пошуку L4. 
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спинний мозок закінчується нижче хребця L1, а в 0,7% дорослих – на 

рівні хребця L3. Тому початківцеві краще не колоти вище хребця L3. 

Якщо проміжки – різної ширини, краще обрати найширший. 

Намацавши потрібне місце (зрозуміло, стерильною рукою на 

стерильній шкірі пацієнта), лишаєте палець однієї руки на цьому місці, 

а іншою рукою берете спінальну голку або шприц із голкою для 

місцевої анестезії. 

Місцева анестезія перед спінальною пункцією тонкою 

голкою – не обов’язкова. Але при використанні багаторазової (доволі 

товстої) голки Біра, відносно товстого провідника Сайса, а також при 

очікуваних технічних труднощах (при ожирінні, при спондилоартрозі) 

краще буде зробити “лимонну шкурку” у шкірі та інфільтрувати 

місцевим анестетиком глибші тканини (принаймні під шкірою). Дехто, 

працюючи з дуже тонкими спінальними голками, виконує місцеву 

анестезію підшкірною голкою, а потім, не виймаючи її, крізь неї ж 

проводить надтонку спінальну голку. 

 

Доступи для спінальної пункції: (1) серединний, (2) 

білясерединний (або ж парамедіанний, або ж парамедіальний), (3) 

ламінарний, (4) люмбо-сакральний (за Тейлором) – мають багато 

спільного. Зі спільного й почнемо. 

Навчатися краще з більш товстими голками: старими 

багаторазовими (Gauge 18) або одноразовими, не тоншими за G22. Бо 

чим товща голка – тим швидше з неї закрапає ліквор при потраплянні 

до підпавутинного простору. Не надто тонку голку можна вводити без 

зовнішнього провідника Сайса, але із внутрішнім мандреном, щоб 

вона менше гнулася, не ламалася, а її 

просвіт не забивався тканинами.  

Тримати голку треба за 

втулку великим і вказівним (можна ще 

й середнім) пальцями. При цьому 

ульнарним краєм тієї ж кисті треба 

спиратися на спину пацієнта (щоб 

голка не зсувалася при його рухах). 

Якщо Ви маєте маленькі руки, 

ульнарним краєм кисті, що тримає 

голку, можна спиратися на іншу 

кисть, покладену на спину пацієнта 

(Малюнок 151). 

Мал.151. Права рука, що тримає 
голку, спирається на ліву руку, а та 

спирається на спину пацієнта. 
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З товстими голками можна двічі відчути провал: при 

проходженні крізь жовту зв’язку [Ligamentum flavum] і тверду мозкову 

оболонку [Dura mater]. Але з тонкими голками провалу можна не 

помітити. Єдиний доказ перебування в субарахноїдальному просторі 

– краплі ліквору після виймання мандрена. Через це вчитися легше з 

більш товстими голками, бо з них ці краплі з’являються швидше 

(Малюнок 152). 

 

 
 

 

Глибина введення у не надто огрядних пацієнтів – біля 5 см. 

Якщо голка уперлася в щось на меншій глибині – Ви вийшли на задню 

частину хребцевої дуги, пластинку хребця [лат.: Lamina arcus 

vertebrae]. Тоді треба підтягти голку на себе, а потім просувати у 

Мал.152. Провідник Сайса проведений крізь шкіру, надостисту й міжостисту зв'язки. 

Крізь нього проведена спінальна голка, яка проколола Lig.flavum i Dura mater. 
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трохи іншому напрямі. Якщо голка упирається в щось на більшій 

глибині – не треба її силувати, щоб не травмувати міжхребцевий диск. 

Краще, вийнявши мандрен, потроху, із перервами, підтягувати голку 

на себе, під час кожної перерви слідкуючи – чи не крапає ліквор. 

Лише після набуття досвіду на більш товстих голках, можна 

вчитися з тоншими голками, бо з них ліквор починає крапати значно 

пізніше. З дуже тонкими голками навряд чи вдасться обійтися без 

провідника Сайса. Інакше вони згинатимуться при проходженні крізь 

будь-яки щільні тканини (хоч шкіру, хоч зв'язки). Замість провідника 

Сайса для спінальних голок калібрів G23-G25 дехто вживає підшкірну 

голку калібру G19. До того ж, крізь неї можна інфільтрувати 

анестетиком поверхневі тканини, а потім (не виймаючи підшкірної 

голки) вводити надтонку спінальну голку. Але провідник не можна 

вводити надто глибоко, щоб не проколоти ним Dura mater. Навіщо ж 

тоді тонка голка? (Малюнок 18) 

Зріз голки Квінке (Quincke-point) завжди має «дивитися» 

латерально, щоб менше різати, а більше розшаровувати поздовжні 

волокна Dura mater. Тоді отвір у твердій мозковій оболонці менше 

зяятиме, менше витікатиме ліквор, значно меншою буде ймовірність 

головного болю. 

Як уже було сказано, між усіма поперековими хребцями 

можливі три доступи (Малюнок 153): серединний, білясерединний і 

ламінарний. Окрім того, можливий ще доступ Тейлора – між хребцями 

L5 i S1. 

 

 

Мал.153. А – серединний (медіанний) доступ, В – білясерединний (парамедіанний) 

доступ, С – ламінарний доступ. 
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Серединний доступ (або ж медіанний, або ж медіальний) 

потребує введення голки посередині обраного міжхребцевого 

проміжку, під прямим кутом до шкіри в усіх площинах. Початківцеві 

треба слідкувати, перш за все, щоб голка весь час лишалася в 

сагітальній площині. Цього попервах не так легко досягти, особливо в 

бічній позі пацієнта. Голка при цьому доступі послідовно проходить 

крізь Ligamentum supraspinale, Ligamentum interspinale, Ligamentum 

flavum, Dura mater (Малюнки 154 і 155). Перевага цього доступу – 

більша легкість орієнтації, порівняно з іншими доступами. Саме тому 

він є найкращим для початківця. Недолік – ним інколи неможливо 

пройти крізь надостисту зв'язку, яка може бути осифікованою не лише 

у старих, а й у доволі молодих пацієнтів міцної статури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.154 і 155. Серединний (медіанний) доступ – вид згори та збоку. 
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Білясерединний доступ (або ж парамедіанний, або ж 

парамедіальний, або ж біляостистий) дозволяє оминути надостисту й 

міжостисту зв’язки (Ligamentum supraspinale, Ligamentum interspinale), 

тому буває гарним для худих і жилавих пацієнтів, у яких ці зв’язки – 

дуже щільні (Малюнки 156 і 157). Голка вколюється на рівні 

обраного міжхребцевого проміжку, на один поперечний палець (на 2 

см) вбік від сагітальної площини, і спрямовується вперед і медіально 

(під кутом 25-30º до сагітальної площини), лишаючись у тій самій 

горизонтальній площині. Після проколу жовтої зв’язки (Ligamentum 

flavum) та Dura mater (на глибині біля 5 см) голка потрапляє куди 

треба. Переваги: білясерединний доступ є кращим не лише для худих 

і жилавих чоловіків, а й для хворих, які не можуть як слід зігнути 

спину. Недолік – цей доступ потребує більшого досвіду від 

анестезіолога. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Мал.156 і 157. Білясерединний (біляостистий, парамедіанний) доступ 

– вид згори та збоку. 
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Ламінарний доступ застосовують при нездатності пацієнта 

(звичайно – літнього) зігнути спину, щоб розсунулися хребцеві 

пластинки, які можуть черепицеподібно перекривати одна одну. Голка 

вколюється на один-два поперечні пальці (2-4 см) вбік од сагітальної 

площини (як при білясерединному доступі), але не на рівні обраного 

міжхребцевого проміжку, а нижче, на рівні хребця, що лежить нижче 

(безпечніше – 4-го або 5-го). Голка просувається медіально, краніально 

(догори) і вентрально (до живота), її напрямок диктуватиметься не 

остистим відростком [лат.: Processus spinosus], а пластинкою [лат.: 

Lamina] – задньою частиною Arcus vertebrae – хребцевої дуги – звідси 

й назва. При цьому вона також оминає надостисту й міжостисту 

зв'язки, проколюючи лише жовту зв'язку та тверду мозкову оболонку. 

ОБЕРЕЖНО! Ламінарний доступ – вельми небезпечний. Якщо голка 

входитиме до підпавутинного простору вище тіла хребця L2, вона 

може ушкодити спинний мозок (Малюнки 158 і 159). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Мал.158 і 159. Ламінарний доступ – вид згори та збоку. 
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Люмбо-сакральний (попереково-крижовий) доступ 
Безнадійних положень не існує. 

Камасутра  

Цей доступ ще носить ім'я Тейлора (уролога, що його 

спопуляризував) і може стати в нагоді там, де неможливий жоден із 

трьох попередніх доступів, через гіпертрофічний спондилоартроз або 

зрощення хребців. Досить довга (12 см) голка вколюється на 1 см 

медіальніше і на 1 см каудальніше Spina iliaca posterior superior і 

просувається медіально, краніально й вентрально, під кутом 45-55º до 

шкіри, у напрямку зв’язки, яка затуляє найбільший отвір хребта – між 

Arcus vertebrae L5 і крижем [Sacrum] (Малюнок 160). 

 

 
 

 

Отримання ліквору – головний, єдиний надійний і тому 

обов’язковий доказ потрапляння до підпавутинного простору. Через те 

й краще вчитися з більш товстими голками, бо крізь них ліквор 

починає текти майже одразу. А з тонкими голками (калібрів G25-G26) 

після виймання мандрена доводиться чекати 5 – 10 секунд, допоки 

ліквор пройде крізь голку та почне крапати з її втулки. Якщо ліквор не 

надходить, хоча голка – начебто там, треба прокрутити її навколо 

власної осі на 180º (можливо, її отвір закритий клаптиком твердої 

оболонки або волокном кінського хвоста). Якщо це не поможе, треба 

Мал.160. Люмбо-сакральний доступ (доступ Тейлора). 
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повільно (щоб ліквор устиг добігти до втулки) просувати голку вперед 

(без надмірних зусиль, щоб не загнати до міжхребцевого диска) або 

назад. Можна, приєднавши порожній шприц, потягти поршень на себе, 

бо ліквор може не надходити до голки через низький лікворний тиск, 

особливо при горизонтальній позі пацієнта. 

Якщо Ви все ж не отримуєте ліквору, бувши майже впевненим 

у тому, що голка – “там”, треба ввести крізь неї 1 – 1,5 мл повітря, а 

потім потягти поршень на себе. Якщо повітря пішло туго, а потім 

повернулося те саме повітря – кінчик голки знаходиться у щільній 

зв’язці – Ligamentum interspinale або Ligamentum flavum, – тобто голку 

треба просувати вперед. Якщо повітря пішло легко, а назад не 

повертається ані повітря, ані ліквор – кінчик голки знаходиться в 

епідуральному просторі, голку треба просувати вперед. Якщо вперед 

пішло повітря, а назад повертається ліквор – кінчик голки знаходиться 

в підпавутинному просторі, просто голка була забита шматочком 

стерильної сполучної тканини, від її потрапляння до підпавутинного 

простору ніяких ускладнень не буде. Можна вводити анестетик. 

 

Проблеми під час пункції: 
Парестезія («стріляюче» відчуття в боці або, частіше, в нозі) 

під час просування голки означає, що вона зачепила спинномозковий 

корінець або в підпавутинному просторі (тоді з голки крапатиме 

ліквор), або поза ним – як правило, ця парестезія тут же зникає і не 

матиме наслідків. Якщо ж біль триває, особливо під час уведення 

анестетика, – краще відмовитися від подальшого введення (мабуть, 

кінчик голки увійшов до корінця – це буває вкрай рідко). 

Каламутний або забарвлений ліквор – протипоказання для 

спінальної анестезії (ану ж починається менінгіт, і в усіх його 

наслідках звинуватять анестезіолога?). Ліквор треба взяти для 

лабораторного дослідження, голку витягти, проводити інший вид 

анестезії (не спінальну й не епідуральну). 

Кров із голки (англ.: bloody tap – кров„яний краник) може 

бути “шляховою” (рос.: “путевáя кровь” – із судини, проколотої на 

шляху до підпавутинного простору): дві-три краплі чистої крові, тоді 

декілька крапель забарвленого кров’ю ліквору, потім – чистий ліквор. 

Дочекавшись чистого ліквору, можна вводити анестетик. Інша річ, 

коли з голки продовжує текти чиста кров, – це означає, що Ви 

потрапили до кровоносної судини, найвірогідніше – до епідурального 

венозного сплетення. Сміливіші автори радять просунути голку трохи 

далі, дочекатися надходження чистого ліквору і вводити анестетик. 

Обережніші – витягти голку, а потім спробувати на іншому рівні. 
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УВАГА! При виконанні епідуральної анестезії припустимий лише 

другий варіант – витягти голку і спробувати на іншому рівні. 

 

Уведення анестетика потребує приєднання до голки 

попередньо заповненого шприца. Початківцеві буває важко приєднати 

шприц до спінальної голки, не зсунувши її. Для цього (якщо Ви – 

правша), тильною стороною або ульнарним краєм лівої кисті 

спираючись на спину пацієнта, двома-трьома пальцями лівої ж кисті 

(великим і вказівним, можна й середнім) міцно тримайте втулку голки. 

Візьміть правою рукою шприц з анестетиком, мізинцем підтримуючи 

поршень, і рухами правого зап’ястя притріть канюлю шприца до 

втулки голки. Темп уведення анестетика – досить повільний, 

особливо крізь дуже тонкі голки (не менше 3 секунд на введення 

кожного мілілітра). Якщо вводити надто швидко, тонкий струмінь з 

отвору голки може спричинити надто високу анестезію (якщо отвір 

спрямований краніально) або надто низьку (якщо отвір спрямований 

каудально). УВАГА! Під час приєднання шприца, введення анестетика 

й від‟єднання шприца – тобто завжди, коли Ви мусите великим і 

вказівним пальцями лівої руки міцно тримати втулку голки, кисть цієї 

руки має надійно спиратися на спину хворого. Інакше 

непередбачуваний пацієнт (а вони всі – непередбачувані, будь-хто 

може, наприклад, знепритомніти) неочікуваними рухами може себе 

покалічити (кінчик голки потрапить хтозна-куди). 

 

Аспірація 
За умови вільного надходження ліквору можна вводити 

анестетик. Для того щоб бути впевненим, що весь він потрапив до 

підпавутинного простору, треба одразу після приєднання до голки 

шприца з анестетиком підтягти поршень на себе, пересвідчитись, що 

трошки (десь 0,1 мл) ліквору надійшло до шприца (ви легко це 

побачите – він опалесцентний), а після введення всієї дози знову 

підтягти трошки (десь 0,1 мл) ліквору, знову ввести його і витягти 

голку. 

 

Барботаж (фр.: barbotage – бовтанка, бовтушка) – це повторне 

відтягування й уведення анестетика (не 0,1 мл, а значно більше) крізь 

спінальну голку. Початківцеві з барботажем краще не бавитись, бо він 

може дати непередбачувано високу анестезію (аж до голови), до того 

ж – нерівномірну, “плямисту”. 
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Укладання пацієнта 
Одразу ж після введення гіпербаричного розчину місцевого 

анестетика треба швидко вийняти голку і так само швидко покласти 

хворого на спину. Якщо Ви чекатимете, поки старенька бабуся почує й 

виконає Ваше прохання лягти на спину, весь Ваш гіпербаричний 

анестетик «впаде» до сакрального кінця дурального мішка, і 

знеболяться хіба що Anus і прилеглі ділянки промежини (Малюнок  
161). Для періанальних операцій це буде дуже гарно, а для інших – ні, 

особливо при застосуванні дикаїну, який швидко фіксується до 

корінців і потім до вищого рівня не зсунеться. До того ж, лягаючи 

сама, Ваша бабуся напружуватиметься, лікворний тиск підвищиться, 

і анестезія може стати надто високою. Треба помогти їй лягти так, як 

треба Вам, при цьому не лякаючи її, а заспокоюючи. І тут почнеться 

Мал.161. “Падіння” гіпербаричного розчину до нижньо-крижових сегментів спинного 

мозку при сидячій позі пацієнта. 
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найбільш метушливий етап спінальної анестезії: часті повторні 

визначення рівня анестезії та артеріального тиску. 

 

 

Визначення рівня анестезії  
…то распредѣленіе областей иннерваціи чувствительныхъ нервовъ, 
которое приводится на рисункахъ учебниковъ и атласовъ анатоміи, 

весьма схематично, и въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 

 чувствительныя области многихъ нервовъ могутъ имѣть 

значительно большее или меньшее распространеніе, чѣмъ на схемахъ. 

В.Ф.Ясенецкiй-Войно: Регiонарная анэстезiя. 

 Петроградъ, 1915. С.14 

Навіть досвідчений анестезіолог-«спінальщик» не скаже, якого 

рівня досягне анестезія після введення цьому пацієнтові (чим менший 

зріст, тим вищим буде рівень), із його лікворним тиском (якщо він 

підвищений, як у вагітних – рівень буде вищим) обраної дози 

анестетика (вищі об’єм і концентрація – вищий рівень), із відомими 

швидкістю і барботажем (чим вони більші, тим вищим буде рівень). 

Тому, поки монітор або анестезистка щохвилини міряють 

артеріальний тиск, анестезіолог мусить протягом перших хвилин часто 

перевіряти голкою рівень знечулення шкіри і маніпулювати найбільш 

керованим фактором – позою (за допомогою стола). Увага! Новокаїн, 

тримекаїн, дикаїн і дибукаїн, навіть гіпербаричні, «фіксуються» до 

корінців у перші хвилини (максимум – 15-20 хвилин), а гіпербаричні 

лідокаїн, мепівакаїн і бупівакаїн (Маркаїн Спінальний Хеві) 

«плавають» на всьому протязі їх дії. 

У пацієнта, що горизонтально лежить навзнак (спиною вниз), 

найвищим буде хребець L4. Гіпербаричний анестетик, уведений 

каудальніше (нижче), буде “стікати” до крижа, підсилюючи 

знечулення сакральних (крижових) корінців, які іннервують 

промежину. А введений краніальніше (вище) буде просуватися до 

торакальних сегментів, спричиняючи вищий рівень анестезії. Саме в 

цьому напрямку треба в перші хвилини після укладання пацієнта 

відстежувати поширення анестезії, щоб зупинити це поширення після 

досягнення необхідної для планованої операції верхньої межі 

знечулення шкіри. Для цього зовсім не обов’язково знати напам’ять 

схеми сегментарної чутливості (Малюнок 162), тим більше, що Вам 

треба буде знеболити не лише шкіру, а й нутрощі [лат.: viscera], а вони 

іннервуються вісцеральними нервами, і для вісцерального знеболення 

потрібен вищий рівень блоку. Досить знати основні приблизні 

орієнтири: Т5 (Т4-5) – соски молочних залоз, Т7 (Т6-8) – мечоподібний 

відросток, Т10 – пупок, L1 – лобок. 
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Таблиця 70 

РІВНІ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ДЛЯ НАЙПОШИРЕНІШИХ ОПЕРАЦІЙ 

[зі змінами, за: P.O.Bridenbaugh, N.M.Greene, 1988] 
 

РІВЕНЬ ЗНЕЧУЛЕННЯ ШКІРИ ОПЕРАЦІЇ 

Т4-5: Сосок молочної залози 
(Papilla mammae). 

На верхньому поверсі черевної порожнини 
(шлунок, жовчний міхур). 

Т6-8: Мечоподібний відросток 

груднини (Processus xyphoideus 
sterni). 

На кишках (у тому числі – апендектомія). 

На нирках і сечоводах (Ureteres). 
Акушерсько-гінекологічні лапаротомії. 

Т10: Пупок (Umbilicus). Вагінальні пологи (per vias naturales). 

Аденомектомія. Трансуретральна резекція. 

На кульшовому суглобі (Аrticulatio coxae). 

L1: Лобок (Pubis). 
Пахвинна зв’язка (Lig.inguinale). 

На стегні, ампутації, тощо. 

L2-3: Коліно й нижче На ступнях. 

S2-5: Промежина (Perineum) Гемороїдектомія, розширення ануса, тощо. 

 

 

Щойно рівень часткової анестезії (із гіпербаричним розчином) 

піднявся до потрібної межі (див. Таблицю 70), треба підвести головний 

кінець стола (у позицію Фовлера). Бо там, де зараз часткова анестезія – 

за кілька хвилин буде повна. 

Якщо ж рівень анестезії значно нижчий, ніж треба, можна 

трошки підвести ножний кінець стола (у позицію Тренделенбурга). 

Дикаїн, хоч швидко фіксується до корінців, у перші хвилини після 

введення ще може “повзти” вище. А лідокаїн фіксується значно 

менше. Головне – вчасно вловити наближення верхньої межі анестезії 

до бажаного рівня, щоб повернути стіл до горизонтальної позиції або 

навіть до позиції Фовлера (якщо знечулення йде надто високо). 

Перед операцією на одній нозі доцільно одразу після введення 

гіпербаричного розчину місцевого анестетика хоча б трохи повернути 

операційний стіл (або пацієнта на столі) так, щоб хвора сторона була 

нижчою, – тоді, з меншою дозою, можна досягти кращого блоку на 

хворій нозі. Перед апендектомією теж можна повернути пацієнта (або 

стіл із пацієнтом) трохи на правий бік, щоб анестезія від 

гіпербаричного анестетика була кращою справа. 
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Мал.162. Схема дерматомів – сегментної іннервації шкіри (дуже приблизно). 
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Артеріальний тиск 
…отъ спинномозговой анэстезіи я совершенно отказался с тѣхъ поръ, 

какъ получилъ 4 тяжелыхъ коллапса на 20 только случаевъ, 

проведенныхъ со всѣми необходимыми предосторожностями. 
В.Ф.Ясенецкiй-Войно: Регiонарная анэстезiя. 

 Петроградъ, 1915. С.10 

Колючи голкою, питаючи «гостро чи тупо?» і маніпулюючи 

столом, ані на мить не можна забувати про артеріальний тиск, 

постійно запитувати анестестезистку або поглядати на монітор (якщо 

маєте такі розкоші). Щоб не втрачати часу, манжетку тонометра краще 

вдягти на руку пацієнта ще до спінальної пункції. Недарма в 

наступному розділі (див. розділ: “ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС СПІНАЛЬНОЇ 

АНЕСТЕЗІЇ”) на першому місці розглядається артеріальна гіпотензія. 

 

 

МОНІТОРИНГ  
ПІД ЧАС СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

Безустанна пильність – ось ціна безпеки. 
Анестезіологічний фольклор 

Постійне спостереження [англ.: monitoring] за гемодинамікою 

та диханням під час спінальної анестезії, особливо протягом першої 

півгодини після її початку, потрібне не менше, ніж під час загальної 

анестезії, і навіть більше, ніж під час епідуральної. На щастя, 

притомний пацієнт може поскаржитись на нудоту, млосність, 

утруднене дихання. Але не слід чекати його скарг, та й він може спати 

під впливом седатиків. Тому треба весь час вимірювати артеріальний 

тиск (на початку спінальної анестезії, до її усталення, – щохвилини), 

частоту пульсу, слідкувати за кольором шкіри, нігтів, губ і 

кон’юнктив (кон’юнктиви – найнадійніші, бо жінки їх не фарбують), 

за характером дихання та скаргами хворого. 

Зараз у розвинених країнах не дозволено проводити будь-яку 

анестезію без пульсоксиметра, що вимірює сатурацію (насичення) 

киснем гемоглобіну у капілярах. Цей показник (SpO2) падатиме і при 

падінні оксигенації крові (дихальна недостатність), і при падінні 

серцевого викиду (серцева недостатність), і при спазмі артеріол 

(гіповолемія, погане знеболення тощо). До того ж, він миттєво 

попереджає про брадикардію, яку можна вчасно усунути атропіном (у 

тяжчих випадках – адреналіном), поки не дійшло до асистолії, що 

потребуватиме реанімації за повною програмою.  

Добрі люди з тих країн дарують пульсоксиметри і нам, але 

потрапляють вони переважно до великих лікарень із розділеними (на 

біду) анестезіологічною та реанімаційною службами. Тому нерідко 
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вони стоять у палатах красивими пилозбірниками, а по операційних 

анестезіологи раді, що мають хоч тонометр. 

 

Пильність під час анестезії 
При загальній анестезії напівсонний стежить за напівпритомним, 

 якого напівубиває напівдурний. А при регіональній він стежить за напівзатерплим.  

Американський анестезіологічний фольклор 

Хоча хірургові може здаватися, що анестезіолог “блискуче” 

знеболив пацієнта і тепер просто “присутній”, Вам ніяк не можна 

розслаблятися навіть під час найкращої, найспокійнішої спінальної 

анестезії. Окрім гіпотензії та нудоти, всі інші ускладнення 

трапляються рідко й легко коригуються, якщо їх не проґавити. Але 

лише за останньої умови! Треба бути напоготові весь час, передусім – 

протягом перших 30-40 хвилин. Треба знати передвісники, прояви й 

способи лікування всіх ускладнень, особливо рідких і небезпечних. 

“Дав наркоз – і пішов”, – зі спінальною анестезією так не можна. 

 

Зауваження щодо седації 
– Ой, не надо градусник! Не надо! 

– Почему? 
– Больно будет! 

– Да градусник это не больно. 
– Ты всѐ говоришь – не больно, а потом больно. 

Н.Носов: Приключения Незнайки 

Хворі, особливо хірургічного профілю, на підставі свого 

гіркого досвіду не вірять у безболісність місцевої анестезії. Тому 

седація під час регіональної анестезії, особливо коли нервовий хворий 

сприймає дотик як біль, – річ непогана.  

Але спінальна анестезія усуває навіть тактильну чутливість. 

Інколи жінка перед спінальною анестезією для кесаревого розтину, не 

вірячи в абсолютне знеболення, просить “приспати” її після виймання 

плода. А побачивши дитину й пересвідчившись у повній відсутності 

болю, на питання: “Ну що, тепер спати?” – відповідає: “Як хочете”. 

Старі сільські хворі, вимучені болями від ішемії в нозі або від 

ущемленої грижі, починають дрімати від самого усунення болю 

спінальною анестезією.  

Навіть алкоголіки, які в усі часи погано піддавалися загальній 

анестезії, поводяться спокійно під спінальною. Вражені цим німецькі 

студенти-медики на початку ХХ сторіччя називали спінальну 

анестезію “Bierruhe”, бо прізвище її автора (Bier) перекладається 

смачним українським словом “пиво”. Тобто “Bierruhe” можна 

перекласти і як “бірівський спокій”, і як “пивний балдьож”. 
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Седація діазепамом (Сибазон, Реланіум, Седуксен, Валіум), 

пропофолом (Диприван), кетаміном, малими дозами оксибутирату 

натрію або невеликою концентрацією закису азоту (N2O) – гарна річ, 

особливо в руках професіонала-анестезіолога. Існує думка, що седація 

запобігає виникненню рефлексу Бéцольда–Яріша – вазо-вагальної 

асистолії (див. нижче: підрозділ “БРАДИКАРДІЯ”). Але навряд чи 

слід вітати звичку “замазувати” наркозом можливі огріхи регіональної 

анестезії, бо одна з її основних переваг – здатність пацієнта захистити 

себе, хоча б поскаржившись на неприємні відчуття. 

 

 

ПРОБЛЕМИ  
ПІД ЧАС СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

Центральні блоки, якого б рівня вони не досягали, 

 не становитимуть небезпеки, якщо анестезіолог має в них досвід 

 і готовий реагувати на проблему “якнайшвидше – якнайбільшим”. 
Armando Fortuna, 2001 

За найбільшу (серед усіх регіональних методів) ефективність 

доводиться платити найбільшою ризикованістю. У будь-який момент 

спінальної анестезії (особливо – в перші півгодини) можливі серйозні 

й навіть загрозливі для життя проблеми. До всіх них повсякчас треба 

бути готовим – як морально (знанням і пильністю), так і матеріально 

(ліками й оснащенням). 

 

АРТЕРІАЛЬНА ГІПОТЕНЗІЯ 
Тиск 80/60 mm Hg повинен підсилити пильність анестезіолога, 

а систолічний тиск нижче 50 mm Hg має бути негайно скоригований. 

R.S.Atkinson  et al.: Kompendium anestezjologii. 

Warszawa: PZWL, 1981; s.267 

Падіння АТ (систолічного, бо діастолічний тиск змінюється 

дуже мало) зазвичай починається в перші 10 хвилин після спінальної 

ін’єкції. Хоч анестезіологи старшого покоління досить спокійно 

ставляться до помірної гіпотензії (див. епіграф), а ще старше покоління 

хірургів для зниження операційної крововтрати винайшло метод 

штучної гіпотонії саме шляхом високої спінальної анестезії, сучасні 

анестезіологи намагаються не припускати падіння систолічного тиску 

більше, ніж на 15 мм рт.ст. від найнижчого передопераційного. 

Причина – не загальна інтоксикація місцевим анестетиком 

(його вводять надто мало, абсорбція до кровообігу з підпавутинного 

простору – теж мізерна), а так звана фармакологічна симпатектомія, 

тобто блок симпатичних волокон, який може перевищувати анестезію 

шкіри на два-шість сегментів. У зонах цього блоку розширюються 
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артеріоли (звідси – падіння загального периферичного опору [англ.: 

resistance; рос.: сопротивление] і артеріального тиску, а також 

потепління ніг). Окрім того, у зонах блоку (особливо – на нижніх 

кінцівках) розширюються також вени й венули (звідси – падіння 

венозного тиску і зменшення надходження крові до серця). У зонах 

вище симпатичного блоку відбувається компенсаторне звуження 

судин (тому руки холоднішають, а вени на них спадаються). Висновок 

– до вени треба входити заздалегідь. Через гіпотензію меншає 

надходження крові до довгастого мозку [лат.: Medulla oblongata], 

прояви його ішемії (та ішемічної гіпоксії) – нудота або блювання, які 

лікують інгаляцією кисню й антигіпотензивними заходами. 

 

Корекція артеріальної гіпотензії може здійснюватися трьома 

шляхами: 

(1) зміною пози,  

(2) інфузією та 

(3) симпатоміметиками, які підвищують 

серцевий викид і артеріальний тиск. 

 

Зміна пози – найдешевший, досить ефективний (за рахунок 

мобілізації крові з ніг для корекції відносної гіповолемії), але не 

завжди можливий шлях. Якщо планується операція на промежині 

(гемороїдектомія, трансвагінальна екстирпація матки), підведення ніг 

на підставки може усунути зниження артеріального тиску.  

Той самий ефект може дати “легенький Тренделенбург” – 

підведення ножного кінця столу на 3°-5°. Але при цьому може 

посунутися до шиї верхня межа спінальної анестезії, особливо 

лідокаїнової. Дещо безпечнішим буде цей “Тренделенбург”, якщо 

голова буде круто зігнута на високому підголівнику, щоб анестетик не 

потрапив до сегментів С3-С5, із яких виходять діафрагмальні нерви (а 

їх блокування призведе до апное). Та краще – не ризикувати. 

 

Швидка інфузія 500 – 800 мл кристалоїдних (краще – 

сольових) розчинів – і логічний, і фізіологічний спосіб “підтягти” 

об’єм циркулюючої крові до збільшеної (унаслідок симпатичного 

блоку) судинної ємності. Значно більшим (2 літри й більше) має бути 

об’єм інфузії при зневодненні (як при кишковій непрохідності) чи 

крововтраті (в останньому разі можуть знадобитися ще й кров і 

колоїдні розчини. УВАГА! Тяжка гостра крововтрата є 

протипоказанням до спінальної анестезії (див. розділ: “АБСОЛЮТНІ 

ПРОТИПОКАЗАННЯ”).  
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Симпатоміметики для підтримання АТ 
Обов'язковими засобами є вазопресори, оскільки тут ми маємо справу зі 

збільшенням умістилища (вазодилятацією), а не зменшенням об'єму крові. 
Armando Fortuna, 2001 

Симпатоміметики – найбільш надійні засоби підвищення 

артеріального тиску під час спінальної анестезії. Тому її не можна 

проводити, не маючи хоча б одного з цих засобів. 

 

Ефедрин (Ephedrine) [дози в/м: 25 – 50 мг (0,5 – 1 мл 5% 

розчину); в/в: 15 – 20 мг (0,3 – 0,4 мл 5% розчину); в/в краплинно його 

вводять рідко, через можливу тахіфілаксію] – найбільш “шляхетний” і 

популярний. На жаль, ще з епохи “перебудови” виникають проблеми з 

його постачанням. За механізмом дії – симпатоміметик широкого 

спектра. Тобто він справляє не лише α1-адреноміметичний ефект 

(звуження судин на периферії), а ще й β1-адреноміметичний (збільшує 

ударний об’єм і частоту серцевих скорочень). Недоліки: (1) Дія його – 

частково пряма, частково непряма (за рахунок “виштовхування” 

норадреналіну з пресинаптичних нервових закінчень). Через це, при 

повторних уведеннях, виникає феномен тахіфілаксії: кожне повторне 

введення може давати менший ефект, бо виснажується запас 

ендогенного норадреналіну. (2) Із тієї ж причини він може бути 

малоефективним у хворих, що хронічно лікуються резерпіном або 

гуанетидином (Октадин), які зменшують кількість норадреналіну в 

нервових закінченнях. (3) Ще одним недоліком є здатність спричиняти 

не лише тахікардію, а ще й екстрасистолію (дуже рідко). Переваги: (1) 

розширює бронхіоли (β2-адреноміметичний ефект), (2) не спричиняє 

головного болю, (3) не впливає на кровообіг у матці та плаценті (дуже 

важливо для акушерства). (4) Прискорення серцевих скорочень – дуже 

бажана річ, коли спінальна анестезія спричиняє не лише гіпотензію, а 

ще й брадикардію. Початок дії після в/в введення – за 2-4 хвилини, 

після в/м – за 10-20 хвилин. Тривалість дії – до 1 години. 

 

Мезатон (Phenylephrine, Neo-Synephrine) у дозах в/м: 2 – 3 мг 

(0,2 – 0,3 мл 1%-ного розчину); в/в: 0,25 – 0,50 мг (0,025 – 0,05 мл 1%-

ного розчину); в/в краплинно: 10 – 20 мг (1 – 2 ампули) на 500 мл 5%-

ної глюкози (титруючи за ефектом) – другий за популярністю і, на 

щастя, доступніший засіб, що є в будь-якій лікарні. За механізмом дії 

– селективний  α1-адреноміметик (звужує судини на периферії) прямої 

дії. Недоліки: (1) рефлекторна (через барорецептори та вагус) 

брадикардія – їй можна запобігти попередньо (див. нижче) уведеним 

атропіном, (2) нерідкі головні болі, (3) зниження плацентарного 
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кровообігу, тому при кесаревому розтині його не рекомендують 

уводити в/в і в/м (лише субарахноїдально) до виймання плода (після 

того – можна). Утім, останніми роками доведено, що дуже малі в/в 

дози (25-50 мкг, тобто 0,0025-0,005 мл 1%-ного розчину) навіть у 

вагітних із порушеннями матково-плацентарного кровообігу не 

справляють негативних ефектів на плід [B.B.Gutshe, 2000; W.Harrop-

Griffiths, D.G.Thomas, 2002]. Переваги: (1) не дає тахіфілаксії, (2) 

доступний для будь-якої лікарні. Дуже зручно, ввівши 

субарахноїдально (із місцевим анестетиком) 0,3 – 0,5 мл 1%-ного 

розчину, решту мезатону (що лишається в ампулі) надалі 

використовувати в/м або в/в для підтримання артеріального тиску під 

час операції. Початок дії після в/в введення – за 1 хвилину, після в/м – 

за 5 хвилин. Тривалість дії після в/в введення – 5 хвилин, після в/м – 

25 хвилин. УВАГА! Мезатон треба крапати дуже обережно, щоб не 

було перехльосту [англ.: овершýт – overshoot], із гіпертензією та 

брадикардією. Якщо ввести атропін для усунення брадикардії вже під 

час інфузії мезатону, можливий тяжкий гіпертонічний криз. 

 

Коли ефедрину немає з організаційних причин, а мезатон 

протипоказаний для пацієнтки (наприклад, вагітної), анестезіологові 

доводиться “викручуватися”: використовувати для підтримання тиску 

адреналін (Epinephrine) або дофамін (Dopamine) в інфузіях на 5%-ній 

глюкозі (у ній катехоламіни менше руйнуються). Загальновизнаних 

схем нема. Титрують за ефектом. Адреналін у таких дозах не впливає 

на плацентарний кровообіг, але дещо зменшує скоротливість матки, 

що усувається введенням утеротоніків після виймання плода (а їх 

уводять завжди). 

 

Профілактичне введення симпатоміметиків застосовують для 

хірургічних (не акушерських) пацієнтів, у яких очікується високий 

рівень блоку і значне падіння тиску. Анестезистка може одночасно зі 

спінальною пункцією ввести в/м вазопресор, який буде підтримувати 

артеріальний тиск протягом 25-30 хвилин. За цей час можна 

регулювати рівень анестезії, міняючи позу пацієнта, не надто 

відволікаючись на підтримання тиску (однак міряти його треба часто!). 

В акушерстві це робити не прийнято: по-перше, рівень блоку 

не дуже високий, по-друге, утеротоніки, введені після виймання плода, 

на тлі профілактично введеного в/м вазопресора можуть спричинити 

артеріальну гіпертензію та головний біль, який може тривати кілька 

днів. 
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БРАДИКАРДІЯ  
Треба сказати, що брадикардія може трапитись 

 при будь-якій спінальній анестезії, незалежно від рівня блоку, 

 одразу ж після спінальної ін'єкції або в будь-який момент операції. 
Безупинна пильність – суть нашої роботи. Швидкість – ключ до успіху лікування. 

Armando Fortuna, 2001 

Брадикардія, яка (на щастя – дуже рідко) може дійти до так 

званої вазо-вагальної асистолії, або ж рефлексу Бéцольда–Яріша 

[англ.: neurocardiogenic syncope, vasovagal syncope, Bezold–Jarisch 

reflex], – потенційно найбільш небезпечне ускладнення спінальної 

анестезії.  

 

 

Причина брадикардії та асистолії – та ж сама 

“фармакологічна десимпатизація”, яка призводить до артеріальної 

гіпотензії. Не врівноважені симпатичною нервовою системою вагусні 

впливи, особливо під час травматичних маніпуляцій хірурга на брижі 

(лат.: mesenterium, рос.: брыжейка), можуть проявитися в будь-яку 

мить (Малюнок 163). Це означає, що за частотою пульсу треба 

слідкувати повсякчас, і при перших проявах брадикардії (пульс рідший 

за 60 хв
-1

) – увести атропін в/в у дозі 0,4 – 0,6 мг, а якщо пульс рідшає 

“на очах” – у дозі 0,6 – 1,0 мг (тобто цілу ампулу). Якщо є ефедрин, не 

завадить увести і його. У разі асистолії треба вводити адреналін (1 

Мал.163. Брадикардія з раптовою асистолією у 85-річної пацієнтки під час спінальної 

анестезії лідокаїном (50 мг), через 8 хвилин після його введення (позначеного 
стрілкою). До самої асистолії пацієнтка розмовляла з анестезіологом [D.C.Mackey et 

al., 1989]. 
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мг), одночасно з ШВЛ і зовнішнім масажем серця [S.M.Kinsella, 

J.P.Tuckey, 2001]. 

При особливо “крутому” падінні ЧСС, мабуть, не варто 

витрачати час на атропін, а краще одразу вводити адреналін. 

Профілактика вазо-вагальної брадикардії (причиною 

вважають рефлекс Бецольда-Яріша – значне зростання 

парасимпатичної активності від збудження пресорних рецепторів 

недозаповненого лівого шлуночка, який перебуває в стані підвищеної 

контрактильності) поки що лишається предметом дебатів [G.A.Liguori 

et al., 1998; S.M.Kinsella, J.P.Tuckey, 2001; W.Harrop-Griffiths, 

D.G.Thomas, 2002]. Щоб не втратити пацієнта через це рідке 

ускладнення (один випадок на сотні спінальних анестезій), треба 

завжди про нього пам’ятати, вчасно виявити і швидко зреагувати. Це 

ще одна підстава для завчасного приготування всього необхідного для 

інтубації трахеї та ШВЛ. Це також свідчить про те, що пульсоксиметр 

або інший монітор в операційній – не розкіш. 

 

АСИСТОЛІЯ  
Робота анестезіолога – це години бездіяльності й хвилини жаху. 

Анестезіологічний фольклор 

Усі ці зупинки серця, схоже, виникали з неочікуваною швидкістю на тлі 
нібито стабільної гемодинаміки. Спінальна анестезія – проведена у 

звичних умовах і стандартним способом – має малозрозумілий 

потенціал раптової зупинки серця у здорових пацієнтів. 
R.A.Caplan et al., 1988 

Припинення серцевої діяльності під час спінальної анестезії 

зустрічається дуже рідко, тому деякі анестезіологи навіть не чули про 

таку можливість. 

Час виникнення – найчастіше навколо 35 хвилин від 

спінальної ін'єкції, хоч може коливатися від хвилин до годин (описані 

два випадки після вивезення з операційної). 

Швидкість розвитку – від «повільної» (1-2 хвилини) до 

«раптової» (близько 15 секунд). 

Рівень блоку – буває як при високому, так і при низькому 

анатомічному рівні блоку, а також при виході зі спінальної анестезії. 

Сприятливі фактори – гіповолемія, напівсидяча поза, 

відсутність седації, індивідуальна схильність тощо. 

Реанімаційні заходи слід розпочати МИТТЄВО (не 

витрачаючи часу на атропін): кисень, ШВЛ, адреналін в/в, масаж серця 

або прекордіальний удар. Існує думка, що зовнішній масаж серця діє, 

як і прекордіальний удар, саме в якості водія ритму, бо забезпечити 

достатній серцевий викид на тлі зниженого венозного припливу з 
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великого кола кровообігу навряд чи можливо. У разі успішної 

реанімації – інтубація трахеї та захист мозку загальною анестезією. 

Продовження операції (у разі успішної реанімації) описане в 

більшості повідомлень. 

Профілактика: седація, атропін (0,3 – 0,4 мг в/в), корекція 

артеріальної гіпотензії ефедрином або (на тлі атропіну) мезатоном.  

Клінічний приклад [В.С.Фесенко, У.А.Фесенко, 2004]. Хвора 

37 років з гострим флегмонозним апендицитом, спінальна анестезія: 1 

мл 1% дикаїну + 0,3 мл 1% мезатону. Після укладання на спину в 

положення «легкого Фовлера» рівень блоку – до Т8. Через 10 хвилин 

розпочалася операція. Гемодинаміка лишалася стабільною (АТ 120/80 

– 130/80, ЧСС 76 – 84, SpO2 99 – 100%), симпатоміметики не 

вводилися, інфузія – 800 мл кристалоїдів. Через 20 хвилин від початку 

операції, під час маніпуляцій на кишках (виділення апендикса), 

раптово виникли нудота, брадикардія (на моніторі – пульс 50 – 40 – 

30), анестезистка вже набирала до шприца атропін і адреналін, та 

майже миттєво – асистолія, непритомність, тонічні судоми. 

Анестезіолог починає маскову ШВЛ, хірург – зовнішній масаж серця, 

анестезистка вводить в/в 1 мг атропіну й 1 мг адреналіну. За кілька 

секунд (хірург тричі натиснув на грудину) серцева діяльність 

відновилася (на моніторі – АТ 160/100, пульс 166, SpO2 100%), ціаноз 

не встиг розвинутись, зіниці реагують на світло. Через 5 хвилин, після 

введення 10 мг діазепаму, 200 мг тіопенталу й 200 мг дитиліну, 

інтубації трахеї, на тлі ШВЛ продовжена операція, яка закінчилася 

через 65 хвилин від її початку. Хвору перевезли до відділення 

інтенсивної терапії, де продовжували ШВЛ і фракційне введення 

ефедрину, бо після реанімаційних заходів була схильність до 

гіпотензії. Через 3 години після катастрофи – екстубація трахеї, хвора 

скаржиться на помірний головний біль, зберігається сенсорний блок до 

рівня Т8. Упродовж ночі цілком відновилися чутливість і рухи в 

нижніх кінцівках. Наступного дня оглянута невропатологом і 

терапевтом – патології не виявлено. У задовільному стані через три дні 

переведена до хірургічного відділення, а ще через чотири дні виписана 

додому. 

 

АПНОЕ 
If you can talk, you can breathe. 

Barnert's Fourth Law of Anesthesia 

Якщо ти можеш розмовляти – ти можеш дихати. 
Четвертий закон анестезіолога Барнерта 

Головна причина порушень дихання при високій спінальній 

анестезії – висхідний параліч дихальних м’язів, спершу – міжреберних 



 379 

(знизу догори), потім – діафрагми. Коли людина лежить навзнак 

(догори обличчям), при спокійному диханні активним буває лише вдих 

(коли діафрагма напружується), а видих – пасивний (коли діафрагма 

розслаблюється). Через це блокада грудних сегментів, які іннервують 

міжреберні м’язи, мало позначається на здатності міцного пацієнта 

дихати спокійно. Але резервний об’єм видиху, внаслідок “вимикання” 

черевних і міжреберних м’язів, неухильно меншає: при рівні блоку Т9 

– на 15%, Т5 – на 40%, Т1 – на 100%. Це проявляється спершу – 

постійним сухим кашлем (бо хворий не може ефективно 

відкашлятись), потім – зникненням голосу (розмовляє пошепки, бо не 

може достатньо видихнути, щоб говорити вголос). Коли ж блок 

досягне корінців С3-С5 (із них виходить Nervus phrenicus – 

діафрагмальний нерв), дихання зовсім припиняється – настає апное. 

Додатковою причиною апное може стати ішемія (внаслідок 

гіпотензії) довгастого мозку [Medulla oblongata].  

Допомога при апное:  
1) ШВЛ маскою, краще з киснем;  

2) при артеріальній гіпотензії – уведення симпатоміметиків.  

Інколи цього буває досить, щоб відновилося самостійне 

дихання, тому краще не поспішати з інтубацією притомного хворого 

(якщо глотку не заливає шлунковим вмістом, що зветься – 

регургітація). Блювати під час апное хворий вже не може, бо всі 

необхідні для того м’язи паралізовані. 

Якщо анестезіолог постійно пам'ятає про можливість апное та 

має напоготові відсмоктувач, дихальну апаратуру й інтубаційний набір 

– апное не спричинить катастрофи. 

 

 

ТОТАЛЬНИЙ СПІНАЛЬНИЙ БЛОК 
The worse thing that could happen to the patient would be a total spinal. 

Найгірше, що може статися з пацієнтом, – тотальна спінальна. 

Armando Fortuna, 2001 

Тотальний спінальний блок, або ж тотальна спінальна 

анестезія [англ.: total spinal], як не дивно, частіше зустрічається при 

виконанні епідуральної анестезії, ніж спінальної. При непоміченому 

проколі Dura mater, епідуральна доза анестетика, значно більша за 

потрібну для спінальної анестезії, потрапляє до підпавутинного 

простору. Утім, і при спінальній анестезії це може статися, якщо 

введена завелика доза або блок пішов занадто високо. На відміну від 

епідурального, субарахноїдальний простір спинного мозку вільно 

спілкується з однойменним простором головного мозку.  

Прояви тотальної спінальної анестезії:  
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(1) непритомність (не менше як на годину),  

(2) широкі зіниці,  

(3) тотальна релаксація всіх м’язів (із дихальними включно) 

(4) і, зрозуміло, апное. 

Ваші дії:  
(1) ШВЛ, інтубація трахеї, продовження ШВЛ;  

(2) при гіпотензії – симпатоміметики;  

(3) продовження операції.  

Тотальний спінальний блок гарантує ідеальну загальну 

анестезію (непритомність, знеболення й релаксацію) протягом 

принаймні однієї години, тому його широко вживали у 1920-х роках і 

пробували відродити в 1970-х як різновид дешевої загальної анестезії 

(див. розділ: “ІСТОРІЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ”). Отже, якщо Ви 

приготувалися до спінальної анестезії, як до загальної (маєте під 

рукою ларингоскоп і ендотрахеальні трубки) – нічого страшного не 

буде, крім глибокого інтубаційного наркозу. Якщо ж Ви до цього не 

готові – можливі катастрофічні наслідки і для пацієнта, і для Вас. 

 

 

НУДОТА Й БЛЮВАННЯ  

Нудота й блювання трапляються часто (у 25% спінальних 

анестезій, і чим вищий рівень блоку – тим частіше).  

 

Причини:  

(1) артеріальна гіпотензія (найчастіша причина),  

(2) гіпоксія (на другому місці),  

(3) артеріальна гіпертензія (від уведених Вами симпатоміметиків),  

(4) парасимпатична (вагсна) гіперактивність через блокування 

спінальною анестезією симпатичної нервової системи,  

(5) тракційні рефлекси (коли хірург натягує брижі шлунка або 

кишок),  

(6) опіоїди у премедикації або як домішка до спінального анестетика,  

(7) сильний страх.  

 

Допомога (попередньо неодмінно треба зміряти АТ!):  

(1) якщо від гіпотензії (бліді губи й шкіра, низький АТ) – кисень і 

антигіпотензивні заходи (інфузія, симпатоміметики);  

(2) якщо від гіпоксії (синюшні губи й кон’юнктиви) – кисень;  

(3) якщо від гіпертензії (рум’янець, високий АТ) – кисень і 

гіпотензивні ліки: в/в дроперидол (5 мг – 2 мл 0,25%), а якщо АТ 
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лишається небезпечно високим – в/в мінімальні дози аміназину 

(дуже обережно!);  

(4) якщо від парасимпатичної (вагусної) гіперактивності 

(брадикардія) – атропін (від 0,3 мг до 1 мг);  

(5) якщо від тракційних рефлексів – седація чи легкий наркоз (із 

атропіном і дроперидолом);  

(6) якщо від опіоїдів – атропін і дроперидол;  

(7) якщо від страху – седація. 
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ЗАВЕРШЕННЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 
 

Я прооперував пацієнта. Тепер хай Бог його лікує. 

Амбруаз Паре (1510 – 1590) 

 

Оскільки цю Божу справу взялися робити анестезіологи 

(вельми сміливо, та не надто успішно), Ви відповідатимете й за перші 

післяопераційні години. Якщо треба звільнити операційний стіл, 

хворого перевозять до профільного відділення або до відділення 

інтенсивної терапії – куди саме, залежить від стану хворого, 

можливостей догляду в профільному відділенні, а також 

напрацьованих стереотипів Вашої лікарні. 

Рівень блоку (і, відповідно, рівень проблем) потроху нижчає 

під час операції. Якщо після її завершення рівень блоку нижчий Т10 

(пупок), не страждають дихання й гемодинаміка, хворий – 

притомний, тоді можна віддати його хірургам. При відсутності хоч 

якоїсь із цих умов, краще забрати його до відділення інтенсивної 

терапії.  

Але в будь-якому разі Ви мусите стежити за перекладанням 

на візок в операційній і на ліжко в палаті. Особливо якщо вживався 

гіпербаричний лідокаїн, гіпербаричний бупівакаїн (Маркаїн 

Спінальний Хеві) або інший анестетик, що легко “пливе” у 

субарахноїдальному просторі. Тоді під час перекладання блок може 

сягнути шиї, і хворий не зможе дихати. 

Якщо вживався гіпербаричний розчин, хворого до ліжка 

кладуть у позі Фовлера (з підведеним тулубом), із подушкою під 

головою. Медсестрі, звичній до стандартних хворих після загальної 

анестезії, треба пояснити, що звична післянаркозна горизонтальна 

поза без подушки не годиться. Попросіть її зміряти АТ і скажіть, що 

робити при його зниженні.  

Поясніть пацієнтові, що блок настає знизу догори (він це 

відчув перед операцією), а зникає згори донизу. Тому рана на животі 

вже почне боліти, а ноги можуть бути “не своїми” (після бупівакаїну – 

декілька годин, після дикаїну з мезатоном – аж до дванадцяти годин). 

Попередьте тих, хто його доглядатиме, щоб вони не прикладали до ніг 

гарячих грілок (бо будуть опіки), і уникали притискання ніг до бильця 

ліжка чи інших твердих предметів (бо будуть пролежні). 
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ВІДДАЛЕНІ УСКЛАДНЕННЯ 
СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

 

I have come to the conclusion that we should start 
 teaching regional anaesthesia by teaching its complications.  

If you know what the complications are before you start, you will avoid them. 

If you do not know what the complications are before you start, you  
(and much more important, your patients) will learn what they are the hard way. 

Я дійшов висновку, що слід навчати регіональній анестезії, навчаючи її ускладненням. 

Якщо Ви зарані знаєте ускладнення, Ви їх уникнете.  
Якщо Ви зарані не знаєте ускладнень, Ви  

(і, значно важливіше, – Ваші пацієнти) вивчите їх найгіршим чином. 

Professor Wildsmith, передмова до: B.T.Finucaine, 2000 

 

Біль у голові 

Головні болі внаслідок спінальної пункції можуть бути від 

трьох причин: (1) лікворної гіпотензії через витікання ліквору крізь 

післяпункційний отвір у Dura mater (Малюнок  164); (2) менінгізму – 

подразнення мозкових оболонок і корінців (буває рідко); (3) менінгіту 

– запалення мозкових оболонок (украй рідко). У першому абзаці 

йтиметься лише про болі від першої причини, у наступних абзацах – 

від інших причин.  

 

Болі від лікворної гіпотензії посилюються при вставанні, 

вщухають при лежанні, починаються приблизно через добу після 

пункції, тривають – у більшості випадків – до трьох діб. У ці три доби, 

найкраще лікування: (1) лежати (краще ниць – догори спиною); (2) 

достатня гідратація – біля 3 літрів за добу (per os або в/в); (3) 

протизапальні анальгетики (анальгін) і засоби, що підвищують 

продукцію ліквору (кофеїн). Дешеві таблетки Цитрамон містять і те, й 

інше. Якщо сильні болі не вщухають за три дні – “пломбування” 

отвору в Dura mater аутокров’ю: на тому ж рівні епідурально вводять 

10 мл крові з вени хворого. Профілактика: (1) спінальна пункція 

якнайтоншою голкою, краще – з олівцеподібним кінчиком (pencil-

point); (2) звичайну голку (Quincke-point) під час пункції слід тримати 

так, щоб її зріз був спрямований до боку пацієнта. Примітки: (1) за 

вищевказаних умов болі зустрічатимуться менше, ніж у 1% пацієнтів; 

(2) у маленьких дітей і літніх (понад 60 років) людей головні болі 

майже не трапляються навіть після пункції старою багаторазовою 

голкою.  
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Мал.164. Головні болі (білі стрілки:) внаслідок “просідання” головного мозку 

(чорні стрілки:) при лікворній гіпотензії після спінальної пункції.  
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Менінгізм (подразнення мозкових оболонок) 

Прояви: головний біль і ригідність шиї. Причини: 

потрапляння до підпавутинного простору подразнюючих антисептиків 

(зі шкіри чи голки) або крові (якщо під час пункції травмувалися 

судини). Лікування – жодного (минає самостійно). Профілактика: не 

вживати йоду для дезінфекції шкіри перед спінальною пункцією 

(перед епідуральною – можна, але потім – змити спиртом). 

 

Менінгіт (запалення мозкових оболонок) 

Прояви: головний біль, ригідність шиї, висока температура 

тіла, тощо. Причини: (1) недотримання асептики; (2) спінальна 

пункція на тлі місцевої інфекції або септицемії. Лікування 

(антибіотики, тощо) має проводитись невропатологом. 

 

 

Біль у попереку (у місці пункції) 

Причини: (1) травма хребцевого окістя або гематома 

внаслідок застосування надмірної сили або “колупання” голкою 

(замість зворотно-поступального руху); 

(2) інфекція в місці пункції; (3) 

найчастіша причина – згладжування 

нормального поперекового лордозу 

внаслідок релаксації сакро-спінальної 

групи м’язів під час операції або від 

лежання в ліжку (Малюнок 165). 

Лікування: (1) ходіння; (2) фізіотерапія 

та психотерапія; (3) при інфекції – 

антибіотики. Профілактика: валик чи 

подушка під попереком, як на 

операційному столі, так і в ліжку. 

 

 

Затримка сечі протягом доби, особливо (1) при додаванні 

опіоїдів до місцевого анестетика або (2) після операцій поблизу 

сечового міхура. Лікування: (1) випускання сечі катетером; (2) тепло 

на промежину; (3) раннє вставання; (4) інколи – прозерин (0,5 мг – 1 

ампула) в/м. 

 

Епідуральна гематома після спінальної анестезії, на щастя, 

зустрічається вкрай рідко, але через тяжкість її наслідків про неї треба 

знати. Якщо пацієнт не має порушень гемостазу (див. розділ: 

Мал.165. Пояснення – у тексті. 
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“АБСОЛЮТНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ”), то прокол епідуральних вен не 

лише тонкою спінальною, а й товстою епідуральною голкою не дає 

серйозних наслідків. Класичні тексти, присвячені спінальній анестезії, 

рекомендують її для судинної хірургії, в якій десятиріччями 

застосовувалася передопераційна гепаринізація невеликими дозами. 

Але від часу виходу на український ринок низькомолекулярних 

гепаринів (LMWH – low molecular weight heparins): надропарину 

(Фраксипарин), дальтепарину (Фрагмін) і еноксапарину (Клексан), – 

ситуація змінилася. Наприкінці 1990-х років у США було більше 30 

епідуральних гематом після епідуральної анестезії у хворих, яким 

перед операцією вводили еноксапарин. Тому, через велику тривалість 

дії, під час лікування низькомолекулярними гепаринами і протягом 

тижня після нього регіональна анестезія протипоказана! Про це 

говориться в інструкціях до цих ліків. Прояви: біль, нижній 

парапарез, порушення функцій сфінктерів сечового міхура і прямої 

кишки. Допомога: після уточнення діагнозу (потрібна комп’ютерна 

томографія) – екстрена операція (до дванадцяти, а краще – шести 

годин після перших проявів). 

 

Синдром кінського хвоста (англ.: cauda equina syndrome) – 

також дуже рідке ускладнення, майже виключно – після тривалої 

спінальної анестезії крізь катетер, проведений до підпавутинного 

простору. Прояви – ті ж, що при епідуральній гематомі. 

 

 

 

 

СПІНАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ У ДІТЕЙ 
 

Дети тоже лежат совершенно смирно 
 и только изредка, шопотом спросят сестру 

 о чем-нибудь, совершенно постороннем. 

С.С.Юдин: Спинномозговая анэстезия. 
 Серпухов, 1925; с.186 

 

Спінальна анестезія досить широко вживалася для знеболення 

операцій у дітей з 1900 року до 1940-х років. Бурхливий розвиток 

більш безпечних і універсальних методів наркозу для дорослих і дітей 

у 1950-х роках призвів до зменшення популярності регіональних 

методів. Хірурги, що володіли ними, від них відійшли, а анестезіологи 

ще “не дійшли”, бо вважали наркоз панацеєю. Час довів, що це не так. 

Усвідомлення анестезіологами недоліків наркозу та стандартного 
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внутрішньом'язового знеболення, поява нових місцевих анестетиків і 

вдосконалення регіональних методів сприяли поверненню 

регіональної анестезії, але вже на вищому рівні. 

Страх дитини перед уколами перестав бути проблемою з 

появою нових, безпечніших, ліків для седації. При цьому стають 

очевидними переваги регіональної анестезії:  

(1) глибока й тривала аналгезія під час і після операції зі швидким 

прокиданням і спокійнішою поведінкою знеболеної дитини;  

(2) пригнічення небажаних рефлексів, як ларингоспазм під час 

операцій на періанальній ділянці;  

(3) мінімізація стресорних реакцій унаслідок випереджального 

знеболення (англ.: preemptive analgesia, рос.: упреждающее 

обезболивание);  

(4) сучасні місцеві анестетики тривалої дії забезпечують глибоку 

релаксацію і полегшують іммобілізацію кінцівок після ушивання 

нервів і сухожиль;  

(5) менша післяопераційна нудота й можливість раннього прийому 

їжі;  

(6) зменшення операційної крововтрати й риску зривання пов’язок і 

кровотечі після операції.  

 

Епідуральна, особливо каудальна, анестезія вже відновила свої 

позиції у дитячій хірургії розвинених країн. Почала відроджуватись і 

дитяча спінальна анестезія: вже у 1990-х роках її стали широко 

застосовувати при операціях у недоношених новонароджених, які 

погано переносять загальну анестезію. При цьому виявилося, що 

гемодинамічних порушень у маленьких дітей майже нема. 

Поза тим, усі принципи проведення спінальної анестезії, в 

тому числі зміна пози для керування рівнем блоку, дійсні й для дітей. 

Спінальна пункція виконується досить легко серединним доступом, 

оскільки зв’язки у дітей – значно м’якші. Треба пам’ятати, що спинний 

мозок у немовлят закінчується нижче, на рівні тіла третього 

поперекового хребця, тому й пункція виконується нижче, між L4 та 

L5. 

 

Відносні (до маси тіла) дози спінальних місцевих анестетиків 

для маленьких дітей – значно більші, ніж для дорослих (Таблиця 71). 

Це пояснюють удвічі більшим відносним об’ємом ліквору в немовлят 

(4 мл/кг), порівняно з дорослими (2 мл/кг). 
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Таблиця 71 

ДОЗИ МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ 

ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ У ДІТЕЙ 
[зі скороченнями, за: T.C.K.Brown, O.Schulte-Steinberg, 1988] 

МІСЦЕВИЙ АНЕСТЕТИК ТРИВАЛІСТЬ 
АНЕСТЕЗІЇ 

ДОЗА 

5% лідокаїн 45 хвилин 2 мг/кг (у 3 роки), знижуючи дозу 

до 1 мг/кг у віці 3 – 10 років 

0,5% дибукаїн 100 – 160 хвилин 0,2 мг/кг 

1% дикаїн 45 – 90 хвилин 1 мг/рік віку, 
до 3 років – 0,2 мг/кг 

1% дикаїн + 2 мг мезатону 

на 1 мл розчину 

100 – 200 хвилин 1 мг/рік віку, 

до 3 років – 0,2 мг/кг 

 

 

Деякі автори [D.J.Steward, 1995] вживають для немовлят 

значно більші дози дикаїну – 0,4-0,6 мг/кг (1%-ний дикаїн, розведений 

навпіл 10%-ною глюкозою), отримуючи блок на 90 хвилин. Окрім 

розрахованої дози, до шприца (туберкулінового) набирають ще 

приблизно 0,2 мл – мертвий простір спінальної голки (але краще 

попередньо його виміряти). У недоношених немовлят, з 0,6 мг/кг 

дикаїну (1%-ного, розведеного рівним об'ємом 10%-ної глюкози), 

введеного однограмовим шприцом, попередньо промитим розчином 

адреналіну, у бічній позі між хребцями L3 й L4 або L4 й L5, успішно 

виконувалися герніорафії [E.J.Krane et al., 1995].  Для операцій на 

верхньому поверсі живота у недоношених немовлят використовували 

дикаїн навіть у дозі 1 мг/кг – після введення такого ж розчину, із 

додаванням 50 мкг адреналіну, між хребцями L4 й L5, анестезія 

досягала верхньої межі від Т4 до С7 [T.F.Oberlander et al., 1995]. В 

обох останніх випадках не застосовували ніякої внутрішньовенної 

седації, якщо діти плакали – їм проводили інгаляцію 50% закису азоту. 

Хоча гемодинаміка немовлят під час спінальної анестезії буває 

значно стабільнішою (ніж у дорослих), необхідні венозний доступ, 

ретельний моніторинг і горизонтальна поза при застосуванні 

гіпербаричних розчинів анестетиків (не дозволяйте підіймати його 

ноги перед операцією!). 

Колоти можна і при сидячій позі немовляти, помічник мусить 

слідкувати, щоб надмірна флексія шиї не спричинила порушення 

прохідності дихальних шляхів. 
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ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПОЧАТКІВЦІВ 
 

Мы не сомневаемся, что многие терпят неудачи именно потому, 

 что не имеют достаточного внутреннего убеждения, 

 что им удастся сразу попасть иглой куда следует. 
С.С.Юдин: Спинномозговая анэстезия. 

 Серпухов, 1925; с.135 

 
Try to learn from the mistakes of others.  

You will never live long enough to make them all yourself.  

Старайся вчитися з чужих помилок.  
Ти не житимеш так довго, щоб зробити їх усі самому. 

Анестезіологічний фольклор 

 

1. Спінальна анестезія існує вже більше сторіччя, за цей час 

відпрацьовані найбезпечніші її варіанти. Дотримуйтеся 

усталених методик – і матимете максимум успіху й мінімум 

ускладнень.  

2. Хоча для найефективнішої анестезії краще вводити анестетик 

якнайближче до потрібних сегментів (сакральних – для операцій 

на промежині, нижніх торакальних – для операцій у черевній 

порожнині), спінальну пункцію слід робити лише там, де нема 

спинного мозку (нижче L2). Оскільки анестетик вільно 

“плистиме” у підпавутинному просторі – те, чого не можна 

досягти рівнем уколу (як при епідуральній анестезії), 

здобувається дозою й позою.  

3. Перші свої спінальні пункції краще робити серединним 

доступом, із пацієнтом у сидячій позі. На початкових етапах 

Вам буде важко досягти того, щоб голка просувалася весь час у 

сагітальній площині пацієнта. 

4. У бічній позі попервах важко визначити сагітальну площину. 

Або треба домогтися, щоб спина була точно перпендикулярною 

до столу, або при просуванні голку слід робити поправку на 

відхилення спини від вертикалі. 

5. Пройшовши голкою крізь надостисту зв’язку, відпустіть її 

(приберіть руки) і подивіться, чи лишається голка у сагітальній 

площині. Якщо ні – вона не вийде на середину, що б Ви не 

робили. Підтягніть кінчик голки до виходу з надостистої 

зв’язки, просуньте вперед, а потім відпустіть і перевірте знову. 

6. Не треба сили – кістки Ви однаково не проколете, а голку або 

міжхребцевий диск можете пошкодити. 

7. Після приєднання шприца з анестетиком до спінальної голки, 

міцно тримаючи голку однією рукою, другою рукою підтягніть 



 390 

поршень шприца на себе, щоб пересвідчитися, що голка не 

зсунулася. Анестетик можна вводити лише після надходження 

ліквору до шприца – інакше блок не вдасться.  

8. Одразу ж після введення гіпербаричного анестетика в сидячій 

позі, швидко покладіть хворого у потрібну позу. Інакше 

гіпербаричний розчин “впаде” до кінця дурального мішка, і Ви 

знеболите хіба що Anus. Отвір у шкірі після надтонкої голки 

можна нічим не мазати і не заклеювати. 

9. Не намагайтеся “вимкнути” Nervus vagus (блукаючий нерв) і 

Nervus phrenicus (діафрагмальний нерв) надмірним 

підвищенням рівня анестезії. Резекція шлунка (при ній 

неприємні відчуття проводяться цими нервами) потребує 

інтубаційного наркозу, а не спінальної анестезії. 

10. Не нехтуйте нудотою, блюванням, скаргами на утруднене 

дихання – тим, що Теодор Йоннеско назвав “бульбарною 

тривогою”. Ця тривога може бути передвісником “бульбарної 

грози” – так Поль Ріш назвав зупинку дихання та інші 

небезпечні ускладнення спінальної анестезії. При кожній скарзі 

негайно перевірте рівень блоку й артеріальний тиск. 

11. Психогенні реакції у надто нервових пацієнтів можуть 

симулювати тяжкі ускладнення – перевіряйте об’єктивні 

показники (рівень блоку й артеріальний тиск), перш ніж 

уводити якісь ліки. Не метушіться! 

12. Не лякайтеся тривалої гіпестезії – після дикаїну з мезатоном 

нижні кінцівки можуть бути “не своїми” аж до дванадцяти 

годин. Буває це й після бупівакаїну. Треба лише попередити 

пацієнта (щоб він не злякався) і тих, хто його доглядатиме (щоб 

не прикладали гарячих грілок, бо будуть опіки, і уникали 

притискання твердих предметів, бо будуть пролежні). 
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СПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРТОПЕДИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 
НА РІЗНИХ ДІЛЯНКАХ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПАЦІЄНТІВ 

 

Дуже юний або дуже літній вік. З цілком зрозумілих причин, 

скелетні травми частіше трапляються в маленьких дітей і старих 

людей. Як педіатрична, так і геріатрична анестезіологія являють собою 

цілі субспеціальності зі своїми специфічними проблемами, для 

обговорення яких не вистачить об'єму нашого посібника. Але, 

готуючись до планової ортопедичної операції, треба пам'ятати, що 

вроджені вади розвитку кісток у дітей нерідко супроводжуються 

іншими вадами, а літні люди також майже завжди мають супутні 

захворювання. 

 

Артритичні синдроми (ревматоїдний артрит, анкілозуючий 

спондиліт) при враженні шийного відділу хребта можуть утруднювати 

інтубацію трахеї, навіть робити її небезпечною. Ревматоїдний артрит 

може вражати також скронево-нижньощелепний суглоб (утруднюючи 

відкривання рота) і персне-черпакуваті суглоби гортані (ранні 

симптоми – хрипкість голосу й утруднення при ковтанні). Можливість 

проблем під час інтубації та після екстубації трахеї – очевидна. 

Ревматоїдний артрит може вражати також реберно-хребцеві суглоби 

(утруднюючи штучну й самостійну вентиляцію легень), легені 

(ексудативний плеврит, інтерстиціальний фіброз), серцево-судинну 

систему, а протизапальні ліки (стероїдні й нестероїдні), хронічно 

вживані для його лікування, спричиняють тромбоцитопатії з 

порушенням гемостазу, хронічну наднирникову недостатність, 

зниження імунітету [W.J.Martin, 1994; Дж.Э.Морган, М.С.Михаил, 

2003]. 

 

Гостра травма висуває перед анестезіологом (та й хірургом) 

стільки проблем, що для їх детального обговорення знадобилася б 

окрема книга. Давно визнано, що відкриті переломи потребують 

втручання в перші 6 годин, для зменшення ризику інфікування. І тут 

виникають усі складні питання екстреної анестезіології: крововтрата 

й шок, повний шлунок (а при великій крововтраті спінальна й 

епідуральна анестезія – протипоказані, можливі лише блокади нервів і 

сплетень), супутні ушкодження черепа, легень, дихальних шляхів..  
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Політравма та її можливі наслідки: сепсис (чи то, за сучасною 

темінологією, SIRS – systemic inflammatory response syndrome – 

системний синдром запалення) і поліорганна недостатність (або ж, за 

сучасною темінологією, MODS – multiple organ dysfunction syndrome – 

синдром дисфункції багатьох органів) – тим більше вимагають від 

анестезіолога високої кваліфікації та відповідних знань.  

До 1980-х років пацієнти з політравмою вважалися занадто 

слабкими для відкритої (оперативної) фіксації переломів. За сучасними 

поглядами, ранні операції дають значно кращі результати не лише для 

травмованих кісток, а й для пацієнта в цілому. Так, відстрочення 

ортопедичних операцій на одну добу збільшує вірогідність так званої 

“шокової легені” (англ.: ARDS, adult respiratory distress syndrome – 

респіраторний дистрес-синдром дорослих) уп'ятеро [K.D.Johnson et 

al., 1985; C.A.Yeakel  et al., 1994]. Але для ранньої хірургічної корекції 

необхідні не лише викока кваліфікація хірургів і анестезіологів, а й 

організаційне підґрунтя – високий рівень організації всіх служб, із 

донорською включно. 

 

Пацієнти з парезами (після травм спинного мозку або 

інсультів) і з опіками можуть бути надчутливими до деполяризуючого 

міорелаксанта – сукцинілхоліну (Дитилін, Лістенон). У скелетних 

м'язах таких пацієнтів вже за декілька днів утворюється багато 

додаткових позасинаптичних ацетилхолінових рецепторів, і після 

введення першої дози сукцинілхоліну релаксація може не настати, а 

після додаткової дози можливі гіперкаліємія, брадикардія, зупинка 

серця. Так звана прекураризація (попереднє, за три хвилини, введення 

малої дози недеполяризуючого релаксанта) може пом'якшувати ці 

прояви, але не гарантує їх уникнення. Таким пацієнтам краще зовсім 

не вводити сукцинілхолін, а інтубувати під “довгим” 

недеполяризуючим міорелаксантом. Деякі досвідчені анестезіологи так 

і роблять – інтубують через три хвилини після введення повної дози 

піпекуронію (Ардуан). Але якщо інтубація не вдасться, вентилювати 

маскою доведеться надто довго. Саме в таких випадках для інтубації 

можна використовувати недеполяризуючі міорелаксанти короткої дії: 

рокуроній (уже є на українському ринку під патентованою назвою 

Есмерон
®

) або мівакурій.  

 

КРОВОВТРАТА 

Не лише відкриті переломи, при яких крововтрата може бути 

майже необмеженою, а й закриті переломи довгих трубчастих кісток 

призводять до великої втрати крові. Якщо в області епіфізів вона 
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залежить від співвідношення лінії перелому з капсулою суглоба 

(Малюнок 166), то діафізарний перелом кісток голінки (закритий!) 

може супроводжуєтись крововтратою до літра, а стегна – до півтора 

літра. 

 

 
 

 

Не лише екстрені, а й планові операції на кістках також 

супроводжуються значною крововтратою, заміщення якої донорською 

кров'ю може спричинити не лише гемотрансфузійні ускладнення, а й 

також так званий синдром масивної трансфузії, одним із головних 

компонентів якого є й синдром “шокової легені” (ARDS). Хоч при 

деяких ортопедичних операціях без донорської крові обійтися 

неможливо, існують різні способи обмежити потребу в ній. 

 

Мал.166. Перелом основи шийки стегна супроводжується більшою крововтратою, ніж 
субкапітальний або трансцервікальний перелом, але меншою, ніж підвертлюжний або 

міжвертлюговий перелом. 
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ЗМЕНШЕННЯ Й ЗАМІЩЕННЯ КРОВОВТРАТИ 

 

Джгут або надувна манжетка: 
Operating on a hand without a tourniquet is like trying to fix a watch in a bottle of ink. 

Оперувати на кисті без джгута – це лагодити годинник у пляшці з чорнилом. 
Sterling Bunnell 

Припинення припливу артеріальної крові до кінцівки 

полегшує життя анестезілогові – меншою потребою кровозаміщення – 

і хірургові – “сухим” операційним полем (див. епіграф). Відомі з часів 

стародавного Риму примітивні джгути й “закрутки” (французькою 

мовою – турнікети) були замінені в 1873 році фон Есмархом на 

широкий гумовий бинт (і зараз уживаний для знекровлення кінцівки 

перед надуванням манжетки), у 1904 році Кушингом – на пневматичну 

манжетку, до якої з початку 1980-х років стали приєднувати керовану 

мікропроцесором автоматичну систему для надування. Відсутність 

таких дорогих, але надійних систем змушує наших хірургів і досі 

обходитися бинтом Есмарха в якості джгута. Перед накладанням 

джгута або надуванням манжети кінцівку підводять приблизно на 1 

хвилину й щільно обмотують гумовим бинтом Есмарха для її 

знекровлення. Рекомендований тиск у манжетці на руці – на 50 мм 

рт.ст., а на нозі – на 100 мм рт.ст. вищий за систолічний тиск пацієнта. 

Безпечна тривалість надування манжетки не відома, рекомендації 

коливаються між 30 хвилинами й 4 годинами. Рекомендації робити 

перерву для реперфузії між одно- або двогодинними періодами 

надування не є загальновизнаними, бо існує думка, що це спричиняє 

більшу продукцію вільних радикалів без подовження безпечної 

тривалості надування. Ушкодження прилеглих судин, нервів і 

скелетних м'язів залежить як від тиску, так і від тривалості надування. 

Як правило, ушкодження є цілком оборотним при надуванні протягом 

1-2 годин. УВАГА! Рішення про тривалість накладання джгута й 

відповідальність за це лежать на хірургові, але анестезіолог повинен 

реєструвати в наркозній карті час накладання і нагадувати хірургові, 

коли мине названий ним період. Після зняття джгута (спускання 

манжетки) можливі тимчасовий метаболічний ацидоз, викид К
+
 і 

підйом РаСО2. При застосуванні манжетки під регіональною 

анестезією, пацієнти можуть скаржитись на тупий біль (так званий 

турнікетний біль) десь після 45 хвилин надування, навіть при 

адекватній аналгезії. Під загальною анестезією цей феномен може 

проявлятися зростанням АТ й ЧСС. При регіональній анестезії (якщо 

не можна спустити манжетку) можлива внутрішньовенна седація, а в 

крайніх випадках – уведення до загальної анестезії. 
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Глибока штучна гіпотензія (вона ж – керована гіпотонія) 

найчастіше потрібна при операціях із приводу сколіозу й операціях на 

кульшовому суглобі. Для зниження тиску крові можна застосувати 

комбінацію летючих анестетиків і периферичних вазодилататорів. 

Епідуральна анестезія також може зменшити крововтрату, знижуючи 

не лише артеріальний, а й венозний тиск. 

Гемодилюція (заміщення плазмозамінниками). Оскільки 

транспорт кисню буває максимальним при гематокриті 30%, помірне 

зниження гематокриту (і, відповідно, концентрації гемоглобіну) може 

бути навіть корисним. 

Реінфузія крові з операційного поля застосовується в 

багатьох галузях хірургії [Е.А.Вагнер и соавт., 1977]. На жаль, її 

можливість при ортопедичних операціях обмежена наявністю в такій 

крові жиру кісткового мозку й мікроскопічних кісткових скалок 

[T.C.Smith, 1992]. 

Взяття аутокрові безпосередньо перед операцією. Після 

інтубації трахеї набирають з вени 0,5-1 л власної крові пацієнта (із 

заміщенням колоїдними чи кристалоїдними розчинами) для реінфузії 

цієї аутокрові при завершенні операції. 

Взяття аутокрові заздалегідь. Протягом 1-2 тижнів перед 

операцією можна приготувати 1-1,5 л аутокрові, застосовуючи 

методику “стрибка жаби”: спершу взяти півлітра, пізніше – літр 

(вливши “старі” півлітра), через деякий час – вже півтора літра  

(вливши “старий” літ). Таким чином, уся приготована власна кров буде 

доволі свіжою. 

 

ТРОМБОЗ І ЕМБОЛІЯ 

Емболічні явища можливі на різних етапах як самої операції, 

так і післяопераційного або посттравматичного періоду.  

Емболія акриловим цементом можлива під час операції 

ендопротезування суглоба (див. нижче – підрозділ “Протезування 

суглобів”).  

Повітряна емболія крізь катетер у центральних венах 

найбільш можлива в перші години після травми, при наявності 

негативного ЦВТ (центрального венозного тиску). Прояви: раптове 

виникнення задишки, при аускультації серця – характерний шум 

“млинового колеса”. Лікування: поза впівоберта наліво з опущеним 

головним кінцем ліжка, інгаляція кисню, спроба аспірації повітря крізь 

катетер, проведений до правої половини серця. Профілактика – 

правильне поводження з центральними венозними катетерами. 
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Жирова емболія найчастіше трапляється в перші дні після 

переломів довгих трубчастих кісток і пояснюється мобілізацією жиру 

кісткового мозку. Прояви: типова тріада (задишка, порушення 

свідомості й петехії, особливо під кон'юнктивою і в пахвовій ямці) 

зустрічається не завжди, тому підозрювати жирову емболію слід у 

кожного пацієнта з переломами довгих трубчастих кісток або кісток 

тазу, якщо виникли тахіпное, тахікардія, зниження PETCO2 й PaO2. 

Лікування: респіраторна підтримка (краще – ШВЛ, при потребі – з 

киснем), великі дози глюкокортикоїдів. Профілактика: рання 

репозиція та іммобілізація переломів. 

Тромбоемболія найчастіше трапляється в перші тижні після 

переломів або ортопедичних операцій і є наслідком венозного 

тромбозу. Легеневі емболи походять з іліо-феморальної ділянки або з 

глибоких вен литки. Риск тромбоемболії підвищується при похилому 

віці пацієнта, серцевій недостатності, лікуванні естрогенами, при грам-

негативному сепсисі, при карциномі. Лікування: антикоагулянти, 

профібринолітики, екстрені операції – не надто ефективні. Прогноз – 

поганий. Профілактика: раннє вставання, профілактичні дози 

антикоагулянтів, ацетилсаліцилова кислота (Аспірин), інфузія 

декстранів (Реополіглюкін), регіональна анестезія. Однак навіть 

мінідози гепарину, розпочаті до операції, можуть мати значення для 

регіональної анестезії. Тим більше, дорогі фракціоновані гепарини: 

надропарин (Фраксипарин), дальтепарин (Фрагмін) і, особливо, 

еноксапарин (Клексан) – можуть стати причиною дуже тяжких 

ускладнень епідуральної та спінальної анестезії. 

 

 

ОПЕРАЦІЇ НА КІСТКАХ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК 
 

ЗАКРИТІ РЕПОЗИЦІЇ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ І ВИВИХАХ  
Це – переважно короткотривалі процедури, які, однак, 

потребують аналгезії та релаксації скелетних м'язів.  

Загальна анестезія на кілька хвилин тіопенталом (5 мг/кг, 

тобто 300-400 мг для дорослого), хоч і не забезпечує аналгезії, може 

бути цілком достатньою як для хірурга, якому вистачить непоганої 

релаксації від тіопенталу, так і для пацієнта, який нічого не 

пам'ятатиме. Але не слід забувати, що й при амбулаторній анестезіїї 

тіопенталом можливі западання щелепи, апное (необхідні дихальна 

аппаратура й інтубаційний набір), бронхоспазм, брадикардія (можна 

набрати атропін у шприц із тіопенталом), артеріальна гіпотензія 

(особливо – у гіпертоніків, що приймають препарати раувольфії), 
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блювання (необхідний відсмоктувач). Кетамін, хоч і не має багатьох 

недоліків тіопенталу, годиться для дітей (1-2 мг в/в або 5-7 мг/кг в/м), 

але не годиться для дорослих, бо спричиняє в них таке напруження 

м'язів, при якому репозиція буде неможливою. Утім, інколи й інші 

анестетики можуть давати недостатню для хірурга релаксацію, і 

доводиться вводити сукцинілхолін (Дитилін), з подальшою масковою 

ШВЛ (без інтубації) протягом кількох хвилин (при повному шлункові 

цього робити не можна). Фторотан теж годиться для закритих 

репозицій у дітей і дорослих, причому для закритої репозиції вистачає 

кількох вдихів (рауш-наркоз): і релаксація, і знеболення, і амнезія 

будуть достатніми, але для пацієнта з повним шлунком масковий 

наркоз є надто небезпечним. 

Опіоїди (морфін або промедол), уведені внутрішньовенно або 

внутрішньом'язово (маленьким дітям без доступних вен), можуть бути 

достатніми, якщо травматолог може виконати репозицію за кілька 

секунд (анестезіолога він шукатиме довше). 

Внутрішньовенна регіональна анестезія також знеболить 

репозицію нижче ліктя дуже швидко, але так само швидко рука почне 

боліти. 

Місцева інфільтрація (плюс, для вправлення вивиху, 

введення місцевого анестетика до капсули суглоба), хоч є простою й 

безпечною, не завжди дає достатню релаксацію для репозиції. 

Анестезія плечового сплетення годиться для будь-яких 

репозицій на верхній кінцівці (надключичним доступом – і для 

вправлення вивихів плеча, худенькому пацієнтові може вистачити 20 

мл 1% лідокаїну). Переваги: достатня аналгезія (як під час, так і після 

репозиції), ідеальна релаксація, можливість одразу відпустити пацієнта 

додому (попередивши його про тривалість блокади й потребу захисту 

руки на цей час від морозу й гарячих предметів). Недолік – повільний 

початок дії (з лідокаїном – 10-15 хвилин). 

 

ОПЕРАЦІЇ НА НАДПЛІЧЧІ Й ПЛЕЧІ  
Крововтрата при таких операціях може бути значною, бо тут 

важко або зовсім неможливо накласти джгут. 

Пошкодження нервів часто супроводжує травму на цьому 

рівні. Парез Nervus radialis може супроводжувати, за даними деяких 

авторів, до 18% діафізарних переломів плечової кістки, бо він по ній 

тут “як барвінок в'ється”,  через що цей нерв колись звався ще Nervus 

spiralis. При переломах проксимальної частини плечової кістки 

можливі пошкодження Nervus axillaris і плечового сплетення. Після 

артропластики плечового суглоба в 4% пацієнтів виявляють 
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неврологічний дефіцит, у тому числі в 3% буває ушкодженим плечове 

сплетення. Отже, перед операцією треба оцінити неврологічний статус, 

щоб у неврологічних порушеннях не звинуватили ані анестезіолога, 

ані хірурга. 

Операції на ключиці й плечовому суглобі можна 

виконувати або під загальною анестезією з інтубацією трахеї (щоб 

анестезіолог і хірургові не заважав, і дихальні шляхи захистив), або під 

анестезією плечового сплетення – міждрабинною або надключичною 

з підшкірними валками понад ключицею або навкруги дельтовидного 

м'яза [М.Н.Гилѐва, 1995]. 

Операції на дистальній частині плеча, при яких і джгут 

можна накласти, і загальну анестезію можна провести без інтубації, 

можуть виконуватись і під анестезією плечового сплетення  

надключичним доступом, при цьому вище джгута бажано зробити 

кільцеподібний підшкірний анестетичний валок, який і медіальний 

шкірний нерв анестезуватиме, і від турнікетного болю захистить. 

Аксилярний доступ до плечового сплетення не годиться, бо він не 

забезпечить блокади Nervus musculocutaneus, який бере участь у 

іннервації плеча. 

 

ОПЕРАЦІЇ НА ЛІКТІ Й ПЕРЕДПЛІЧЧІ  
Ці операції можна виконувати як під стандартним наркозом, 

так і під анестезією плечового сплетення  надключичним доступом, 

але при ній потрібен принаймні маленький підшкірний анестетичний 

валок у пахві. 

 

ОПЕРАЦІЇ НА ЗАП'ЯСТІ Й КИСТІ  
Місцева інфільтрація або блокада за Лукашевичем–

Оберстом бувають цілком достатніми для невеликих операцій. 

Блокада нервів на зап'ясті є оптимальною для більшості 

реконструктивних операцій на кисті, бо вона не блокує м'язів, 

сухожилля яких ідуть до пальців. Через це пацієнт, не відчуваючи 

болю, може рухати цими сухожиллями на прохання хірурга, 

допомагаючи йому. Блокада ж плечового сплетення в цілому не 

забезпечить відсутності моторного блоку при повній аналгезії. 

Внутрішньовенна регіональна анестезія також може бути 

застосована при всіх операціях нижче ліктя, але має свої недоліки: 

ризик інтоксикації місцевим анестетиком (анестезіолог мусить бути 

присутнім весь час), максимальна тривалість 1½ – 2 години, майже 

миттєве зникнення аналгезії після зняття джгута. 
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Блокада плечового сплетення може знеболити тривалу 

операцію і післяопераційний період, але міждрабинний доступ не 

годиться, бо при ньому часто лишається не блокованим Nervus ulnaris. 

Цілком достатнім і найбільш безпечним при операціях на цьому рівні 

буде аксилярний доступ. 

 

 

ОПЕРАЦІЇ НА КІСТКАХ НИЖНІХ КІНЦІВОК 
 

ПЕРЕЛОМ ШИЙКИ СТЕГНА  
Такі переломи найчастіше трапляються в літніх пацієнтів, які 

зазвичай мають супутні серцево-легеневі захворювання. До того ж, 

якщо операція відкладається, до хронічних захворювань додаються 

спершу – гіпостатична пневмонія, потім – пролежні, потім – сепсис, 

і врешті всі проблеми знімаються смертю. Ясно, що чим пізніше 

виконується операція, тим більше проблем постає перед 

анестезіологом. На жаль, ранні операції в нас виконуються рідко, з 

причин побутових (пізнє звернення, вагання пацієнтів і родичів), 

організаційних і, так би мовити, ідеологічних, через різні погляди 

хірургів щодо оптимальних строків операції (технічні проблеми й 

віддалені результати остеосинтезу, ризик жирової емболії тощо).  

Оцінка ОЦК (об'єму циркулюючої крові) має особливо 

велике значення, якщо планується спінальна чи епідуральна анестезія, 

перед якою треба коригувати гіповолемію, а вона буває неминучою і 

при ранній операції (гематома в місці перелому секвеструє до 1 л 

крові), і при пізній. Дегідратація (бо пацієнт пити або не може, або не 

хоче, щоб рідше просити судно) може маскувати зміни гематокриту й 

рівня гемоглобіну. Надійні показники гіповолемії: низький діурез 

(мало сечі за добу, сеча темна – бо концентрована), низький ЦВТ 

(центральний венозний тиск), ортостатична гіпотензія (зниження 

артеріального тиску при підведенні головного кінця). Ненадійні 

концентраційні показники (гематокрит і рівень гемоглобіну) на диво 

легко збивають із пантелику не лише багатьох хірургів, а й деяких 

анестезіологів. Ці показники говорять про ОЦК не більше, ніж 

міцність вина про його кількість у пляшці. 

Загальна анестезія (з інтубацією і ШВЛ) при цій травмі має 

дві безумовні переваги: стабільну гемодинаміку (якщо анестетик її не 

порушує) і надійну оксигенацію, але й цілий ряд недоліків: проблеми 

повного шлунка (навіть при відстроченій операції, через уповільнення 

моторики шлунка, пов'язане з травмою, болем, опіоїдами й віком), 

небажаність при наявності пневмонії, пізнє відновлення самостійного 



 401 

дихання, притомності, кашлю й інших захисних рефлексів, 

перорального живлення. При прокиданні можливі невпорядковані 

рухи, які можуть порушити фіксацію шийки стегна. 

Блокада нервів (сідничого й поперекового сплетення заднім 

доступом) має всі переваги регіональної анестезії, до того ж із 

меншим впливом на гемодинаміку, і два недоліки: технічну 

складність і потреба великого об'єму місцевого анестетика (до 80 мл), 

небезпечного щодо інтоксикації. 

Спінальна анестезія виконується швидко, легко й майже 

безболісно, але при надто низькому рівні може бути недостатньою, а 

при надто високому рівні (вище Т10) може спричинити значну 

артеріальну гіпотензію, особливо – при некоригованій гіповолемії. 

Гіпербаричний розчин місцевого анестетика робить її більш 

керованою, але при операційній позі пацієнта може “поплисти” надто 

високо. Ізобаричний розчин поводиться “як сам схоче”, тому для 

правильного обрання дози й місця пункції потрібен великий досвід. 

Гіпобаричний (0,1 – 0,2%) розчин дикаїну в дистильованій воді можна 

вводити в бічній позі, що дозволяє уникнути додаткового 

перевертання пацієнта. Але на українському ринку поки що нема 

швидкорозчинного порошку – ніфаноіду, а для приготування 

гіпобаричного розчину з вітчизняного дикаїну існують одвічні 

організаційні перепони: де застосовують спінальну анестезію – там 

нема дикаїну, де є дикаїн – там аптека не готує стерильні розчини, де є 

повноваження – там нема знань.  

Епідуральна анестезія виконується довше за спінальну, але з 

катетером уможливлює будь-яку тривалість інтра- й післяопераційного 

знеболювання, тобто переваг вона має не менше, а її недоліки – та ж 

сама артеріальна гіпотензія (особливо – при гіповолемії), більша 

дорожнеча (особливо з бактеріальним фільтром) і тяжчі наслідки 

інфікування (можливого і з бактеріальним фільтром).  

У цілому, для пізньої планової операції обирають переважно 

регіональну анестезію, через менший вплив на легені, спокійніше 

прокидання, а при тривалій епідуральній аналгезії – меншу 

крововтрату й рідші тромбози й тромбоемболії. 

Вибір методу анестезії для ургентної операції (коли ще нема 

гіпостатичної пневмонії, але є крововтрата) лишається предметом 

протиріч. Схоже, що для виживання найважливішими є вік, фізичний 

стан і тип перелому.  

 

АМПУТАЦІЯ СТЕГНА 
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При тяжкій травмі з великою крововтратою, а то й шоком, 

оптимальною буде загальна анестезія з інтубацією трахеї та ШВЛ. Усі 

перестороги, що стосуються повного шлунка, є дійсними і в цій 

ситуації. 

При плановій ампутації (через недостатнє кровопостачання, 

некроз, гангрену) треба зважити всі супутні фактори: стан легень, 

кровообігу, нирок тощо. Якщо ампутація зумовлена недостатнім 

кровопостачанням, супутньою хворобою часто є цукровий діабет, і 

тоді слід документувати в історії хвороби будь-яку попередню 

нейропатію, особливо – якщо обрана регіональна анестезія. Загальна 

анестезія захищає не лише від болю, а й від душевної травми. 

Спінальна й епідуральна анестезія потребують корекції гіповолемії. 

Блокада нервів (усіх чотирьох, що іннервують стегно) найменше 

впливає на організм, але є технічно найскладнішою. При ампутації під 

регіональною анестезією дуже бажана хоча б короткочасна седація 

(наприклад, гіпнотичною дозою внутрішньовенного барбітурата) як 

раз перед відпилюванням стегнової кістки.  

 

ОПЕРАЦІЇ НА КОЛІНІ 
Більшість таких операцй виконується в позі навзнак (униз 

спиною), що є великим полегшенням для анестезіолога, особливо якщо 

він обирає загальну анестезію. Спінальна й епідуральна анестезія 

також цілком прийнятні для таких операцій. Блокада нервів дозволяє 

уникнути артеріальної гіпотензії, але мусить охопити всі чотири 

головні нерви нижньої кінцівки (утім, три з них можна блокувати 

методом “три-в-одному”). 

Особливістю операцій на колінному суглобі часто є сильний 

післяопераційний біль, особливо при ранній реабілітації (“розробці”) 

суглоба, для чого в розвинених країнах навіть застосовують спеціальні 

“машини безперервного руху” [англ.: continuous motion machines]. Щоб 

полегшити цей біль, не “загальмовуючи” всього пацієнта, можна 

блокувати (і навіть катетеризувати) лише стегновий нерв (капсулу 

колінного суглоба іннервує саме він) або ввести інтракапсулярно 

місцевий анестетик (див. Частину І “МІСЦЕВА АНЕСТЕЗІЯ”) із 

додаванням морфіну (1 мг). До речі, хоч питання про існування 

опіоїдних рецепторів у периферичних нервах лишається відкритим, їх 

наявність у капсулі колінного суглоба, особливо при запаленні, вже 

доведена саме ефективністю інтракапсулярної аналгезії опіоїдами. 

 

ОПЕРАЦІЇ НА СТОПІ 
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Для цих операцій годиться і загальна, і епідуральна чи 

спінальна анестезія, і блокади нервів на рівні колна, щиколоток або 

понад щиколотками [А.Ю.Пащук, 1987; М.Н.Гилѐва, 1995]. Утім, 

блокада сідничого нерва лише одним уколом знеболює практично всю 

стопу. 

 

ОПЕРАЦІЇ НА СУГЛОБАХ 
Діапазон цих операцій вельми широкий – від дуже швидкого 

розривання спайок до ендопротезування кульшового суглоба [лат.: 

Articulatio coxae], тривалого, кривавого, та ще й зі специфічними 

ускладненнями. 

 

ПРОТЕЗУВАННЯ СУГЛОБІВ 

Ці операції (імплантації ендопротеза) можуть виконуватись на 

плечовому, ліктьовому, кульшовому (тазостегновому) або колінному 

суглобі. 

Метилметакрилат – це акриловий кістковий цемент, який 

застосовують для прикріплення протеза. Він може спричиняти 

серйозні ускладнення, особливо при протезуванні кульшового суглоба. 

Через 30-60 секунд (частіше – за 1-3 хвилини) після нанесення цементу 

(на стегнову кістку, а не Acetabulum) або до 10 хвилин після фіксації 

протеза можлива раптова артеріальна гіпотензія, яка може 

супроводжуватись падінням SpO2, аритміями аж до зупинки серця 

(описані смертельні випадки). Таку реакцію пояснюють різними 

механізмами: токсичною дією мономеру метакрилату або утвореної з 

нього метакрилової кислоти, вивільненням вазоактивних речовин і 

розширеням судин, руйнуванням клітин крові й кісткового мозку 

гарячим цементом, виштовхуванням до крові з каналу в кістці 

мікроемболів (жиру, клітин кісткового мозку, цементу, повітря). 

Лікування: зазвичай артеріальний тиск відновлюється самостійно (за 

кілька хвилин), але інколи потрібні симпатоміметики, наприклад – 

ефедрин, 10-15 мг в/в [Smith T.C., 1992]. Профілактика: з боку хірурга 

– ретельне промивання каналу в кістці для очищення від можливих 

емболів, утворення дистального отвору в кістці для зниження тиску в її 

порожнині (буває більше 500 мм рт.ст.); з боку анестезіолога – 

моніторинг гемодинаміки, підтримання нормоволемії (під контролем 

ЦВТ), перед уведенням цементу – вентиляція чистим киснем (без 

N2O), наявність мезатону й адреналіну на випадок колапсу або зупинки 

серця. 
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АРТРОСКОПІЯ КОЛІННОГО СУГЛОБА 

Її можна виконувати під загальною або під регіональною 

анестезією, а також під місцевою польовою блокадою з 

інтраартикулярним уведенням місцевого анестетика. Післяопераційне 

знеболювання можливе шляхом блокади стегнового нерва або 

інтракапсулярним уведенням місцевих анестетиків і морфіну (див. 

вище – підрозділ “Операції на коліні”). 

 

ЗАКРИТІ МАНІПУЛЯЦІЇ НА СУГЛОБАХ 
Спайки можна розривати під загальною, наприклад, 

кетаміновою або закисно-барбітуровою анестезією із додаванням 

сукцинілхоліну (Дитилін) у дозі 0,5 мг/кг (інтубація трахеї – не 

обов'язкова). Але одразу після цього бажано “розробляти” суглоб, 

також – вельми болісно. Для цього можуть бути корисними блокади 

відповідних нервів. 
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ОПЕРАЦІЇ НА ХРЕБТІ 
 

РЕГІОНАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ 
 Расслабление мышц спины обусловливает легкую и совершенную 

 реклинацию позвоночника при компрессионных и иных переломах. 
И.П.Изотов, 1953; с.41 

В якості основного методу, регіональна анестезія є не дуже 

вдалою для операцій на хребті. Хоч для короткочасних операцій на 

хребті епідуральну анестезію застосовували як раніше (див. епіграф), 

так і тепер [Дж.Э.Морган, М.С.Михаил, 2003], це потребує від 

анестезіолога не лише технічної вправності, а й гарного контакту з 

пацієнтом і хірургом. 

В якості компонента, описані методи або передопераційного 

(за 1-3 години) інтратекального введення морфіну (10-15 мкг/кг, але не 

більше 1 мг) [M.A.Asher, D.K.Fox, 1995], або такого ж уведення 0,1-0,5 

мг морфіну після ушивання твердої мозкової оболонки [D.Awasthi et 

al., 1995], або встановлення епідурального катетера під час зашивання 

рани [D.Awasthi et al., 1995].  

Але в цілому, як через операційну позу, так і через нерідку 

значну крововтрату, основним методом для вертебрологічних операцій 

є загальна анестезія з інтубацією трахеї та ШВЛ. 

 

ІНТУБАЦІЯ ТРАХЕЇ 

У пацієнтів з ураженням шийного відділу хребта (“шийних 

спінальників”) надмірне згинання або розгинання шиї під час інтубації 

трахеї може призвести до пошкодження спинного мозку. Особливо 

обережна ларингоскопічна інтубація з поздовжною тракцією голови 

(Малюнок 167) допомагає уникнути цього ускладнення. 

Мал.167. Ручна поздовжна 
тракція голови під час 
інтубації трахеї у пацієнта 

з ураженням шийного 

відділу хребта. 
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Сліпа інтубація в притомного пацієнта під топікальною 

місцевою анестезією, на жаль, далеко не завжди можлива. 

Бронхоскопічна інтубація в притомного пацієнта під 

топікальною місцевою анестезією поки що є неможливою для 

більшості лікарень через ганебну відсутність фібробронхоскопів. 

 

ПОЗА НА ЖИВОТІ 
Moan… You want prone! [мóун, ю вонт прóун] – О Боже! Вам треба на животі! 

Стогін анестезіолога 

З чисто технічних міркувань, хірурги найчастіше обирають 

для націєнта положення ниць (на животі).  

Катетеризація вен та інтубація трахеї виконується в 

положенні навзнак (на спині) на візку-каталці, що стоїть поруч із 

операційним столом [J.C.Snow, 1982]. Перед перекладанням (точніше 

– “перекочуванням” пацієнта на операційний стіл у потрібну позу – на 

живіт – треба особливо надійно прифіксувати до шкіри венозний 

катетер і ендотрахеальну трубку (її краще приклеїти лейкопластиром, а 

понад ним ще й прив'язати до голови).  

Перевертання пацієнта з положення навзнак (на каталці) у 

положення ниць (на столі) потребує чотирьох учасників. Головна 

задача анестезіолога – не допустити висмикування трубки з трахеї, а 

канюлі – з вени.  

Недоліки пози на животі – це, по-перше, тривале стискання 

таких ніжних ділянок, як обличчя, геніталії тощо, по-друге, 

підвищений опір диханню (хо самостійному, хоч штучному) і, по-

третє, підвищений кров'яний тиск у внутрішньому (епідуральному) і 

зовнішньому хребцевих венозних сплетеннях, через що значно 

збільшується операційна крововтрата.  

 

Кровотеча при операціях на хребті має три основних джерела 

[J.C.Snow, 1982]:  

1) з губчастої речовини хребців – постійна, але незначна за об'ємом; 

2) з ушкоджених артерій – її легко зупинити; 

3) нарешті, з вен епідурального й зовнішнього хребцевого сплетень – 

найзначніша. Вона збільшується стисканням передньої стінки 

живота, що змушує кров із черевної порожнини текти не до Vena 

cava inferior, а до Vena azygos – крізь вени хребцевих сплетень. Її 

можна зменшити лише таким укладанням пацієнта, при якому 

живіт стискатиметься якнайменше. 

До речі, саме з цих причин – для отримання менш “кривавого” 

операційного поля – деякі американські хірурги оперують на хребті в 
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боковому положенні пацієнта, піднявши стіл вище. Але більшість 

обирає позу на животі, і тут треба якомога більше той живіт звільнити. 

 

Укладання пацієнта ниць 
I would position him as I do for all prone cases, and the awake ones confirm it is comfortable. 

Reasonably firm pillows under the chest and hips, abdomen hanging fairly free.  

Lower pillow / head ring for the head. Arms in diving position with hands lower than the 

shoulders. Pretty much what I do when I'm drinking coffee in bed ;-)  
Я кладу їх як при всіх операціях у позі ниць, і притомні кажуть, що так – зручно. 

Помірно жорсткі валики під груди й таз, живіт звисає досить вільно.  

Нижча подушка чи кільце під голову. Руки – в положенні нирця, 
 з кистями нижче надпліч. Схоже на позу, в якій я п'ю каву в ліжку. 

Sandy Hancock (Adelaide, Australia), 2003 

Як сказано вище, головне в укладанні тулуба – вільне 

звисання живота. Це забезпечить і максимально вільне дихання, і 

мінімальну операційну кровотечу. Для цього надпліччя й латеральні 

ділянки таза мають спиратися на валики, найпростіші – зі скручених 

простирадел (Малюнок 168).  

 
 

Укладання рук у положенні нирця (Малюнок 169) має на 

меті усунути ризик травми плечового сплетення або його гілок.  

 

 

Мал.168. Операційний стіл 

приготований для укладання 

пацієнта на живіт. Валики 

підтримуватимуть тулуб. 

Низька подушка на лівому 
кінці стола – для голови (її 

покладуть трохи боком).  Два 

м'які бублики – під коліна. 
Подушка на правому кінці 

стола – для голінок (вони 

будуть трохи зігнуті). Зліва 
видно підставки для рук (вони 

будуть у положенні нирця). 

Мал.169. Положення голови (трохи 
обернутої вбік, на низькій подушці, 

без “підкови”), шиї та верхньої 

кінцівки (положення нирця) при 

укладанні пацієнта на живіт. 
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Укладання голови 

Трохи боком на низькій подушці (Малюнок 169). Переваги: 

простота й можливість для анестезіолога бачити принаймні один бік 

обличчя (навіть контролювати фотореакцію однієї зіниці). Недоліки: 

викривлення шийного відділу 

хребта, можливість стискання 

іншого ока та вушної раковини.  

На підставці у формі 

підкови (Малюнок 170). 

Перевага: більш фізіологічне 

положення шиї. Недоліки: 

можливі ушкодження Nervus 

supraorbitalis, Nervus facialis, 

описані осліплення внаслідок 

стискання ока або навколоочних 

тканин. 

 

 

 

 

ІНТРАОПЕРАЦІЙНА ОЦІНКА СТАНУ СПИННОГО МОЗКУ 

Одним із страшних наслідків операцій на хребті може бути 

параплегія. Так, частота неврологічних ускладнень після корекції 

сколіозу становить 1,2%, половина з них завершується частковою або 

повною нижньою параплегією [D.J.Wedel, T.T.Horlocker, 1997]. Якщо 

її виявити після операції – буде вже пізно. Тому неврологічні наслідки 

вирівнювання хребта треба оцінювати одразу ж, щоб можна було 

трохи “попустити”, якщо страждає спинний мозок. Для цього під час 

операції можуть бути застосовані проба з пробудженням або 

електрофізіологічний моніторинг. 

Проба з пробудженням [англ : wake-up test], запропонований 

ще в 1973 році, не потребує особливих приборів, але наркоз треба 

проводити добре керованими анестетиками (інгаляційними або 

пропофолом). Полягає в пробудженні пацієнта після завершення 

роботи хірурга на хребті (наприклад, вирівнювання хребта при сколіозі 

металевим стержнем). На 30-45 хвилин припиняється подача більш 

Мал.170. Голова на підставці у формі 

підкови (вид знизу). Зверніть увагу на 
м'яку прокладку між обличчям і цією 

«підковою». 
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потужного анестетика, при цьому не вводять ані міорелаксантів, ані 

опіоїдів. Потім припиняють подачу N2O. До пацієнта звертаються з 

проханням поворушити обома кистями. Коли він це зробить – просять 

поворушити обома стопами. Пацієнти зазвичай реагують не пізніше як 

за 5 хвилин. При наявності задовільних рухів кистей і відсутності 

рухів стіп – можна вважати, що стиснутий моторнний корінець або 

страждає кровопостачання спинного мозку, тобто треба послабити 

стержень і повторити пробу з пробудженням. Анестезіолог може 

також спробувати збільшити артеріальний тиск і об'єм циркулюючої 

крові, щоб покращити перфузію спинного мозку. Переваги: простота, 

оцінка саме моторної функції, а також відсутність хибно-негативних 

результатів (тобто ні в кого з пацієнтів, що рухали стопами під час цієї 

проби, не було неврологічного дефіциту після операції). Недоліки: 

можливість спогадів про прокидання (за різними авторами – від 0 до 

20%, утім, пацієнти рідко вважають це неприємним), а також 

можливість больових відчуттів, повітряної емболії, зрушення 

хірургічних інструментів, екстубації трахеї, висмикування судинних 

катетерів. Цей метод є загальнодоступним, його застосування описане 

у вітчизняній літературі [А.А.Короткоручко, О.А.Полук, 1996]. 

Електрофізіологічний моніторинг, який оцінює або SSEP 

[somatosensory evoked potentials – ССВП, соматосенсорні викликані 

потенціали], або MEP [motor evoked potentials – МВП, моторні 

викликані потенціали], або EMG [ЕМҐ, електроміографію], є значно 

складнішим, потребує дорогої апаратури, та ще й не завжди надійний. 

Церез це він поки що не набув широкого застосування в нашій країні, і 

ми не будемо його описувати, а лише рекомендуємо бажаючим 

ознайомитися з найкращим із відомих нам джерел [B.L.Grundy, 1995]. 
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Седуксен 16 
Септанест 30 

Серединний нерв 90 

Сибазон 16 
Сідничий нерв 94 

Скандикаїн 30 

Солнечное сплетение 111 

Соняшне сплетення 111 
Срединный нерв 90 

Стегновий нерв 102 

Сукцинілхолін 17, 47, 59 
Супутній стовбур 108 

 

Тест-доза 44 
Тетракаїн 29 

Тіопентал 15, 16 

Транссакральний блок 107 
Тримекаїн 30 

Трійчастий нерв 113 

Тройничный нерв 113 
 

Ультразвуковий сканер 57 

Ультракаїн 30 
 

Феліпресин 36 

Фенілефрин 35 
 

Хлоропрокаїн 29 

 
Цитанест 31 

 

Черевне сплетення 111 
Чревное сплетение 111



 

ЛАТИНИЦЯ: 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

 
Adrenalin 22, 34-36, 48-51, 58 

Adrenalini hydrochloridum 35 
Adrenalini hydrotartras 35 

Adrenalinum 22, 34-36, 48-51, 58 

Amethocaine 29 
Arcus zygomaticus 113 

Arteria axillaris 79, 87 

Arteria brachialis 90 
Arteria femoralis 102 

Arteria radialis 89 

Arteria tibialis 105 
Arteria vertebralis 80 

Articaine 30 

Atropine 59 
Atropini sulfas 59 

Atropinum 59 

Axillary approach 87 
 

Benzocaine 29 

Brachial plexus 78 
Bupivacaine 31 

Bupivacainum 31 

 
Carbostesin 31 

Celiac plexus 111 

Chloroprocaine 29 
Cocaine 22, 29 

Cocaini hydrochloridum 22, 29 

Cocainum 22, 29 
Cornu sacrale 107 

 

Deep peroneal nerve 106 
Diazepam 16 

Dicainum 29 
Dipidolor 17 

Diprivan 15, 16, 18, 19, 123 

Dolanaest 29 
Dorsum pedis 106 

Dura mater 80, 85 

 
Epicondylus lateralis humeri 89 

Epicondylus medialis humeri 72, 91 

Epinephrine 22, 34-36, 48-51, 58 
Etidocaine 31 

 

Fascia iliaca 101, 118 
Fascia lata 98, 101, 118 

Felipressin 36 

Femoral nerve 102 
 

Ganglion semilunare 111 

 
Incisura coronoidea mandibulae 113 

Intercostal nerves 109 

Interscalene approach 79 
 

Kalypsol 16 

Ketaject 16 
Ketamine 16, 17 

Ketaminum 16, 17 

Ketanest 16 
 

Lateral femoral cutaneous nerve 103 

Lesser sciatic nerve 98 
Levonordefrin 36 

Lidocaine 30 

Lidocainum 30 
Ligamentum inguinale 98-103 

Lignocaine 30 

 
Mantle effect 40 

Marcaine 31 

Median nerve 90 
Mepivacaine 30 

Mesatonum 35 

Mesocain 30 
Musculi lumbricales 90, 91 

Musculus biceps 88, 90 

Musculus constrictor pharyngis superior 
113 

Musculus deltoideus 87 
Musculus extensor hallucis longus 105, 

106 

Musculus latissimus dorsi 87 
Musculus palmaris longus 90 

Musculus psoas major 99 

Musculus quadratus lumborum 99, 100 
Musculus tibialis anterior 105, 106 

 

Neo-cobefrin 36 
Neosynephrine 35 

Nervi intercostales 109 

Nervus accessorius 84 
Nervus cutaneus brachii medialis 82 
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Nervus femoralis 102 

Nervus femoris cutaneus lateralis 103 

Nervus femoris cutaneus posterior 98 
Nervus iliohypogastricus 115, 117 

Nervus ilioinguinalis 115, 117 

Nervus ischiadicus 94 
Nervus ischiadicus minor 98 

Nervus mandibularis 113 

Nervus maxillaris 113 
Nervus medianus 90 

Nervus obturatorius 103, 104 

Nervus peroneus profundus 106 
Nervus peroneus superficialis 106 

Nervus radialis 89 

Nervus saphenus 104, 106 
Nervus suprascapularis 92 

Nervus suralis 105 

Nervus tibialis posterior 105 
Nervus trigeminus 113 

Nervus ulnaris 91 

Nesacaine 29 
Noradrenalin 35 

Noradrenalini hydrotartras 35 

Noradrenalinum 35 
Norepinephrine 35 

Novocainum 28 

 
Obturator nerve 103, 104 

Octapressin 36 

Os femur 98 
 

Pantocain 29 

Parascalene approach 80 
Phenylephrine 35 

Piritramid 17 

Piritramidum 17 
Plexus brachialis 78 

Plexus celiacus 111 

Plexus sacralis 94 
Plexus solaris 111 

Pontocaine 29 

Posterior femoral cutaneous nerve 98 
Posterior tibial nerve 105 

Prilocaine 31 

Procaine 28 
Processus pterygoideus ossis sphenoidalis 

113 

Processus spinosus 99, 108, 111, 112 
Processus transversus 99, 108 

Propofol 15, 16, 18, 19, 123 

 
Radial nerve 89 

Relanium 16 

Rectum 107 

Rekofol 16 
Ropivacaine 32 

Ropivacainum 32 

 
Sacral plexus 94 

Saphenous nerve 104, 106 

Seduxen 16 
Sensorcaine 31 

Sibazonum 16 

Spina iliaca anterior superior 98, 103, 
115, 117 

Spina iliaca posterior superior 68, 95, 

100, 107 
Spina scapulae 92 

Superficial peroneal nerve 106 

Supraclavicular approach 81 
Suprascapular nerve 92 

Sural nerve 105 

Sympathetic trunc 108 
 

Tetracaine 29 

Thiopental 15, 16 
Thiopentalum-natrium 15, 16 

Trigeminal nerve 113 

Trimecainum 30 
Trochanter major 68, 94-98 

Truncus sympathicus 108 

Tuberculum pubicum 98 
Tuber ischiadicum 94, 97 

 

Ulnar nerve 91 
 

Valium 16 

Vena cava inferior 112 
Vena saphena magna 104 

 

Xycaine 30 
Xylocaine 30 

Xylonest 31 



ОГОЛОШЕННЯ 
Что скажутъ о тебѣ другіе, коли ты сам о себѣ ничего сказать не можешь? 

Козьма Прутковъ «Мысли и афоризмы» 

Кафедра травматології, вертебрології та анестезіології 

Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) 

щороку провадить передатестаційну підготовку, а також 

спеціалізацію та удосконалення лікарів на таких циклах: 

Ортопедія та травматологія (передатестаційний – 1 місяць) – 

для ортопедів-травматологів. 

Проблеми ортопедії та травматології в людей похилого віку  
(1 місяць)  – для ортопедів-травматологів, хірургів. 

Актуальні проблеми множинних і сполучних пошкоджень    
(1 місяць) – для ортопедів-травматологів, 

анестезіологів, хірургів, нейрохірургів, лікарів швидкої 

допомоги. 

Туберкульоз і неспеціфічні запальні захворювання опорно-

рухового апарату (1 місяць) – для фтизіатрів, хірургів, 

ортопедів-травматологів, нейрохірургів. 

Захворювання й пошкодження хребта з основами 

мануальної терапії (1 місяць) – для невропатологів, 

нейрохірургів, ортопедів-травматологів, терапевтів, 

фізіотерапевтів, рентгенологів. 

Захворювання й пошкодження кисті й стопи (1 місяць)  – для 

ортопедів-травматологів, хірургів, нейрохірургів. 

Анестезіологія (передатестаційний – 1 місяць) – для 

анестезіологів. 

Анестезіологія (спеціалізація – 6 місяців) – для лікарів 

лікувального профілю. 

Невідкладні стани й анестезія в акушерстві й гінекології        
(1 місяць) – для анестезіологів, акушерів-гінекологів. 

Регіональна анестезія та лікувальні блокади (1 місяць) – для 

лікарів лікувального профілю. 

Можлива організація виїзних циклів. 

Телефони для довідок:  

(057) 711-80-15 – відділ комплектування ХМАПО; 

(057) 711-41-45 – кафедра травматології, вертебрології та 

анестезіології ХМАПО. 


