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Запорука “ідеальної”
анестезії/анальгезії

Передопераційна підготовка
Анестезіологічне забезпечення
оперативного втручання
Післяопераційна анальгезія
Пре- інтра і післяопераційні
інтервенції повинні враховуватись з
позицій післяопераційного
лікування.  



Передопераційна анальгезія
не рекомендовано

Alpha-2-delta subunit ліганди (габапептиноїди –
габапентін, прегабалін (ліріка)) недостатньо доказів
ефективності
Нестероїдні протизапальні засоби - недостатньо
доказів ефективності і можливість кровотечі.
Кортикостероїди – відсутність доказів ефективності
для даної процедури (можливе застосування для інших
цілей)
NMDA антагоністи

- Декстрометофан – недоказаний анальгетичний
ефект

- Кетамін - недостатньо доказів ефективності
Сильні опіоїди - недостатньо доказів ефективності
анальгетичної переваги в післяопераційному періоді



Передопераційна анальгезія
не рекомендовано

Регіонарні блокади
- Комбінація блоків стегнового і запираючого нервів

недостатньо доказів ефективності
- Комбінація стегнового і сідничного нервових блоків -

недостатньо і суперечливі докази ефективності
- Блок поперекового сплетення (задній доступ)

феморальний блок асоціююється з еквівалентою
ефективністю і меншою кількістю ускладнень.

- Агоністи α-2 адренорецепторів (клонідін, епінефрін), 
як частина розчинів місцевих анестетиків при
регіонарних блокадах - недостатньо доказів
ефективності. 



Передопераційна анальгезія
не рекомендовано

Епідуральна анальгезія
- Місцеві анестетики, або опіоїди – значно

зростає ризик побічних ефектів, із аналогічною
анестезією в порівнянні із феморальним
блоком.

- Кетамін (як адьювант при епідуральному
введенні) значно зростає ризик побічних
ефектів при недоказаній ефективності.

- Трамадол (як адьювант при епідуральному
введенні) – недостатня анальгезія



Передопераційна анальгезія
не рекомендовано

Спінальна анестезія
- Неостігмін – багато побічних ефектів і

недостатньо доказів ефективності.
- Клонідін – недостатньо і непереконливі докази

ефективності.
Внутрішньосуглобове введення –
недостатньо доказів ефективності.
Фізичне навантаження – не впливає на
післяопераційну анальгезію



Передопераційна анальгезія
рекомендовано

Блокада стегнового нерва є
рекомендованою, що базується на
зменшенні болю за шкалою і
достатній анальгезії.



Запорука “ідеальної”
анестезії/анальгезії



Plexus 
lumbosacralis

N. subcostalis
N. iliohypogastricus
N. ilioinguinalis
N. cutaneus fem. lat.
N. genitofemoralis
N. femoralis
N. obturatorius

Plexus lumbalis T12/L1 – L4

Plexus sacralis L4 – S4
N. Ischiadicus
N. cutaneus fem.dors.

Truncus lumbosacralis L4 – S1 
N. furcalis





Sensible Innervation
Nn.femoralis, cut.fem.lat, obturatorius



Sensible Innervation
N.ischiadicus



Методики регіонарної
анестезії

Анестезія:
- Блок поперекового сплетення + проксимальна

блокада сідничного нерва.
- Блок стегнового + сідничного + запираючого нервів
- Спінальна, або епідуральна анестезія.

Анальгезія:
- Катетеризація поперекового сплетення + катетеризація

сідничного нерва.
- Катетеризація стегнового нерва + катетеризація

сідничного нерва.
- Епідуральна, або спінальна катетеризація.
- Катетеризація стегнового нерва



Інтраопераційна анальгезія
не рекомендовано

Alpha-2-delta subunit ліганди (габапептиноїди –
габапентін, прегабалін (ліріка)) недостатньо доказів
ефективності.
Клонідін - недостатньо доказів ефективності.
В/в інфузія кетаміну недостатньо доказів
ефективності.
В /м призначення розчинів сильних опіоїдів –
призводить до неблагоприємних ефектів і болі при
ін’єкції.
Легкі опіоїди при значному больовому синдромі не
мають достатньої анальгетичної активності.
Призначення тільки парацетамолу при значному
больовому синдромі - недостатній анальгетичний
ефект.



Інтраопераційна анальгезія
не рекомендовано

Виконання регіонарних нервових блокад
інтраопераційно.
Загальна анестезія, або спінальна анестезія
без регіонарних анальгетичних технік.
Епідуральна анестезія, тому що
післяопераційне епідуральне знеболення не
рекомендовано.
Внутрішньосуглобові техніки, тому що
недостатня анальгезія.
Дренажі – призводять до збільшення потреби
в анальгетиках і погіршують реабілітацію.



Інтраопераційна анальгезія
не рекомендовано
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Інтраопераційна анальгезія
рекомендовано

Загальна анестезія + блок стегнового
нерва, або спінальна анестезія (з
місцевими анестетиками)+ блок
стегнового нерва.
Спінальна анестезія з морфіном, але це
не перший метод вибору, тому що велика
кількість побічних ефектів, порівнюючи з
феморальним блоком.



Післяопераційна анальгезія
не рекомендовано

Alpha-2-delta subunit ліганди (габапептиноїди –
габапентін, прегабалін (ліріка)) недостатньо доказів
ефективності.
Клонідін - недостатньо доказів ефективності.
В/в інфузія кетаміну недостатньо доказів
ефективності.
В/м призначення розчинів сильних опіоїдів – призводить
до неблагоприємних ефектів і болі при ін’єкції.
Легкі опіоїди при значному больовому синдромі не
мають достатньої анальгетичної активності.
Призначення тільки парацетамолу при значному
больовому синдромі - недостатній анальгетичний
ефект.



Післяопераційна анальгезія
не рекомендовано

Регіонарні блокади
- Комбінація блоків стегнового і запираючого

нервів недостатньо доказів ефективності. 
- Комбінація стегнового і сідничного нервових

блоків - недостатньо і суперечливі докази
ефективності. 

- Блок поперекового сплетення (задній
доступ) феморальний блок асоціююється з
еквівалентою ефективністю і меншою
кількістю ускладнень.

- Агоністи α-2 адренорецепторів (клонідін, 
епінефрін), як частина розчинів місцевих
анестетиків при регіонарних блокадах -
недостатньо доказів ефективності. 



Післяопераційна анальгезія
не рекомендовано

Епідуральна анальгезія
- Місцеві анестетики, або опіоїди – значно

зростає ризик побічних ефектів, із аналогічною
анестезією в порівнянні із феморальним
блоком.

- Кетамін (як адьювант при епідуральному
введенні) значно зростає ризик побічних
ефектів при недоказаній ефективності.

- Трамадол (як адьювант при епідуральному
введенні) – недостатня анальгезія.
Внутрішньосуглобові техніки, тому що
недостатня анальгезія.



Післяопераційна анальгезія
рекомендовано

Блокада стегнового нерва є рекомендованою, що
базується на зменшенні болю за шкалою і достатній
анальгезії.
Призначення селективних інгібіторів ЦОГ-2 
рекомендовано, що базується на зменшенні болю за
шкалою і достатній анальгезії.
При призначенні селективних ЦОГ-2 інгібіторів необхідно
враховувати кардіоваскулярні захворювання пацієнта, 
ниркову і печінкову функції, виразковий анамнез.
Призначення селективних ЦОГ-2 інгібіторів необхідно
комбінувати з сильними опіоїдами при значному болі, і з
легкими при середньому, чи незначному, можливо з
парацетамолом.



Післяопераційна анальгезія
рекомендовано

Легкі опіоїди рекомендовано в комбінації з
ненаркотичними анальгетиками.
Легкі опіоїди рекомендовано при середньому, чи
незначному болі, або, коли ненаркотична
анальгезія недостатня.
В/в контрольована пацієнтом анальгезія метод
вибору- надає відмінний контроль за болем і
забезпечує задоволення пацієнта. Призначення
ненаркотичних анальгетиків разом із опіоїдними
анальгетиками рекомендовано при сильному
болю.
Парацетамол рекомендовано в комбінації із
іншими анальгетиками.



Післяопераційна анальгезія
рекомендовано

Нестероїдні протизапальні препарати
рекомендовано за їх анальгетичний і опіоїд-
зберігаючий ефект.
Призначення традиційних НПЗ рекомендовано в
поєднанні із сильними опіоїдами при значному, з
легкими при незначному, або слабкому болю, 
або з парацетамолом.
При призначення НПЗ необхідно враховувати
індивідуальні властивості пацієнта – виразковий
анамнез,аспірінову астму, стан серцево-судинної
системи, печінкову і ниркову функцію. 



Нефармакологічні техніки

Охолодження і компрессія
рекомендовано для післяопераційної
анальгезії – базується на зменшенні
болю.
Пасивні рухи і активна реабілітація
рекомендовано з інших причин.
TENS не рекомендовано, враховуючи
недостатньо доказів ефективності.



Наша робота

Основною анестезіологічною технікою була спінальна
анестезія із застосуванням 15-20мг розчину маркаїну
(бупівакаїну) спінал-хеві.
Блок стегнового нерва виконувався напередодні операції.
Використовуючи асептичну техніку, стегновий нерв було
верифіковано за допомогою комбінованого методу – із
застосуванням нейростимулятора і ультразвуку. Ми
використовували 18G Туохі голку (Contyplex Tuohy
Contynuous Nerve Block Set; B Braun).
20-gauge катетер встановлювався на 2 см глибше за
кінчик голки.
В відділенні хворі отримували постійне перфузійне
введення розчину маркаїну (бупівакаїну) 0,125% - 8 
мл/год.
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