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Механізм дії МА

Як і чому МА вбивають

Методи лікування цього

Застосування інтраліпіду®, протокол та
показання
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Цитоплазматичний замикач між DIII‐S6 та
DIV‐S1 як місце скріплення МА

на натрієвому каналі



Класифікація α−субодиниць електричних
натрієвих каналів у ссавців
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Місцева анестезія (МА)

МА – будь‐яка маніпуляція, що призводить до
втрати чутливості в частині тіла до болю без
впливу на свідомість.
Дозволяє пацієнту переносити хірургічні та
стоматологічні втручання зі зниженням болю та
дистресу
Може комбінуватися із загальною анестезією
(ЗА) 
Застосовується для знеболення при
нехірургічних болях
Дозволяє встановити діагноз, обумовлений
деякими хронічними станами
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Застосовані поняття:

Місцева анестезія – в чіткому розумінні анестезія
малої ділянки тіла (шкіра, зуб)

Регіональна анестезія – спрямована на
знеболення більшої частини тіла (рука, нога)

Провідникова анестезія –широке поняття, яке
включає велику кількість комбінацій технік
місцевої та регіональної анестезії



Техніка:

Поверхнева анестезія
Інфільтраційна анестезія
Зональний блок
Периферичний блок нерва
Плексусна анестезія
Епідуральна анестезія
Спинальна анестезія
Внутрішньовенна периферична анестезія (блок
Біра)
Місцева анестезія порожнин тіла (плевральна, 
суглобова )



Історія МА

Листя коки застосовували
для стимуляції в Перу, МА
ефект також був відомий та
застосовувався
Кокаїн виділено в 1860
Кокаїн застосовано як МА в
1884

Прокаїн (амідоефір) – 1904
Лігнокаїн – 1943

Бупівакаїн – 1957

Прилокаїн – 1959

http://www.ipsnoticias.n
et/fotos/foto_40.jpg
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Історія блоків

Блок плечового сплетіння
? Ранні 1900‐і
Внутрішньовенна
регіональна анестезія
(Август Бір) 1908
Спинальна анестезія
вперше проведена в 1885, 
в клінічній практиці з 1899 
(Август Бір)
Каудальна ‐ ? 1900‐і
Епідуральна – 1930‐і
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МА – побічні ефекти

В залежності від МА, методу та місця введення
A.Місцеві:

1. Подовжена анестезія / парестезія
2. Гематома
3. Травма нерву

B.Системні:
1. Пригнічення ЦНС
2. Серцево‐судинний колапс
3. Алергічні реакції

C.Невдала анестезія



Частота (без аксіальних блокад)

Блок плечового сплетіння – 200/100 000 

Велике дослідження в Японії показало частоту
токсичних ефектів 1.17/100,000 – всі периферичні
блоки (без аксіальних)



Regional Anaesthesia and Pain Medicine, 
Vol 27, No 6, 2002, pp 556‐561



Системна токсичність, епідуральна
анестезія – частота



Токсичність за частотою

Ступінь кровозабезпечення місця
Міжреберний блок (найвищий рівень абсорбції)
Парацервікальна блокада нервів
Блокада шийного сплетіння
Епідуральна / спинальна блокада (найвищий рівень
абсорбції)

Потенціюється:
Нирковою / печінковою недостатністю
Ацидозом
Попередніми ішемічною хворобою серця та аритміями
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Симптоми та ознаки ураження ЦНС та
ССС

Astra Zeneca © 2005



Клініка токсичності МА – ЦНС

Судомова доза МА A зворотно пропорційна
потужності МА

Ацидоз, гіперкапнія ↓ судомову дозу

Вагітність знижує дозу, але не концентрацію,що
продукує судоми

ССС токсичність вимагає більших доз та
концентрацій МА, ніж ЦНС токсичність



Множинні ефекти МА
на серцево‐судинну систему

Електрофізіологічні
Бупівакаїн vs. лідокаїн: швидше зв'язується, пізніше
вивільняється з серцевих Na каналів
Антиаритмічний та проаритмичний ефекти
Пригнічує провідну систему

Негативний інотропний
Судинний
Вазоконстрикція (низькі концентрації)
Вазодилатація (високі концентрації)

МА в ЦНС можуть мати СС ефекти
Заважають при реанімації
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Концентрації МА в крові, що викликають зупинку
серця у собак: порядок відповідає потужності
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Groban et al Anesth Analg 2000;91:1103-11



Шлуночкові аритмії після
надсудомових (2x) доз МА
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Feldman et al Anesth Analg 1989;69:794-801



Інфузії МА, зупинка серця
та реанімація у собак

Епі‐індукована ФШ
більш з бупі, ніж з
ремі або лідо
Тривала епі часто
вимагала лідо (86%)
після зупинки, ніж з
бупі
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Groban. Anesth Analg 2000;91:1103; Anesth Analg 2001;92:37; RAPM 2002;27:460



Єдиний механізм?

Аритмії (бупівакаїн)?
Лівошлуночкова депресія (лідокаїн)?
Засіб для реанімації при АДРЕНАЛІНОВІЙ
НЕЕФЕКТИВНОСТІ (бупівакаїн)?



Єдиний механізм?

Аритмії (бупівакаїн)?
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Засіб для реанімації при АДРЕНАЛІНОВІЙ
НЕЕФЕКТИВНОСТІ (бупівакаїн)?

Механізм, можливо, залежить від конкретної
речовини



Чому МА токсичні для міокарду?

В дослідженнях in vitro  ? 3 механізми

1.Бупівакаїн блокує кардіальні Na канали
2. Інгібує транзиторний викид K+ та реполяризацію
шлуночкових міоцитів

3.Вивільнення Ca2+ з саркоплазматичного
ретикулуму
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Позаклітинні
‐Tetrodotoxin ( TTX  з риби‐собаки) 
‐Saxitoxin (з паралізуючих молюсків)
Внутрішньоклітинні
‐МА
‐Антиаритмічні препарати класу І
‐Деякі протисудомні
‐Batrachotoxin (BTX з отрутної жаби)

Проблема: жоден не є селективним

α
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2. Інгібує транзиторний викид K+ та реполяризацію
шлуночкових міоцитів

3.Вивільнення Ca2+ з саркоплазматичного
ретикулуму







Клінічно



Причина смерті



Звіти про смерті

1928 – Mayer at al сповістив про 40 фатальних
випадків, пов'язаних з токсичністю МА.

В 1979 р. George Albright показав збільшення
ризику від ліпофільних молекул, які стали
широко поширюватися в 1970‐х рр.

Yvan A. Ruetsch, Thomas Boni, Alain Borgeat From Cocaine to Ropivacaine: The History 
of Local Anesthetic Drugs Current Topics in Medicinal ChemistryVolume 1 pp.175‐182 
(8 )
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Традиційне луквівання

Звичайно суттєві передозування – у хворих пацієнтів
(ASA 3‐4)  ‐ повідомлення в пресі (тільки клінічні випадки)

Стандартний алгоритм Подальшої підтримки життя, 
адреналін має проаритмічний ефект в сенсі токсичності
бупівакаїну.

Тривала зупинка

Летальність 100%



CBP in Resus from LA toxicity



CPB LA OD CVS Resus

27, здорова жінка
Ортопедична операція з приводу травми кінцівки
Аксилярний доступ для аксилярного блоку з
Лігнакаїном та адреналіном (тестова доза).ю
потім бупівакаїн
3 хв – судома
Швидко розвинулася фібриляція шлуночків
Підтверджена зупинка серця, почата СЛР – ALS за
протоколом ( 1989)

Невдала дефібриляція
1 год 40 хв ALS 



CPB LA OD CVS Resus

Частковий CPB – R стегнова артерія та вена – поганий
потік–
Торакотомія – повний CPB

Потік зріс з 2,5 л/хв дo 4.5 л/хв
Досягнуто САТ 40‐50 

Повний штучний кровообіг 1 год 30 хв
Після операції через 1 год – нормальний SR

1 рік після – нормальна ЦНС + реабілітація ушкодженої
кінцівки.



Лабораторні
експерименти

До 1998



Норадреналін показав найкращі якості
на моделях тварин





Перша доповідь (тварини)

1998



1998



Dr. Guy L Weinberg 

Біографічна довідка
Практикував анестезіологом
22 роки

Професор анестезіології в
Ілінойському університеті

Працював над
метаболічними ефектами МА



Лабораторія



1998



Аналіз шансів – внутрішньовенне введення
інтраліпіду збільшує дозу бупівакаїну, яка
потрібна для розвитку асистолії у щурів.



Підтверджено в чистому експерименті

Протокол 1 (Попереднє лікування інфузією інтраліпіду)
• Фізіологічний розчин (n=6)

• 10% інтраліпід (n=6)

• 20% інтраліпід (n=6)

• 30% інтраліпід (n=6)

Протокол 2 (порівняння летальності з розмахом
болюсних доз бупівакаїну після реанімації) 
• Фізіологічний розчин (n=6)

• 30% інтраліпід (n=6)
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Зсув кривої доза‐відповідь
після летальної в/в ін'єкції бупівакаїну

Летальність після в/в
болюсної дози
бупівакаїну в залежності
від реанімації із
застосуванням або
фізрозчину або ліпідної
емульсії. Кожна крапка
представляє фракцію
летальності в групі з 6 
тварин після відповідної
болюсної дози
бупівакаїну (більш ніж в
10 разів). Величина
LD50 склала 12.5 мг/кг
для сольової
реанімації та 18.5 
мг/кг для ліпідної.



Підсумок

Профілактичне введення інтраліпіду перед
реанімацією зсуває криву “доза – відповідь” до
бупівакаїн‐індукованої асистолії у щурів.

Теорія – частково тлумачити ефект можна
деструкцією бупівакаїну в новоствореній ліпідній
фазі.

Дані результати свідчать про можливість
призначення ліпідної інфузії в лікуванні кардіальної
токсичності від бупівакаїну.



ІНТРАЛІПІД©



ІНТРАЛІПІД©

Застосовується з 1960‐х рр.

Нутриційна підтримка

Є в аптеках більшості шпиталів



ІНТРАЛІПІД©

Водна емульсія на олії сої
Переважають тригліцериди з гліцерином, 
ізотонічність
Фосфоліпіди яєчного білка ( біля [1%] ) є
емульгатором. 
В крові краплі жиру формують жирові асоціації, 
окремі від водної частини плазми, в якій
ліпофільні субстанції (бупівакаїн) може
розчинятися. 
Пропофол… схожий за складом.

Weinberg, G. L., T. VadeBoncouer, et al. (1998). "Pretreatment or resuscitation with a lipid infusion shifts the dose‐response to bupivacaine‐induced asystole in rats." 
Anesthesiology 88(4): 1071‐5.
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1. В крові краплі жиру формують жирові асоціації, 
окремі від водної частини плазми, в якій
ліпофільні субстанції (бупівакаїн) можуть
розчинятися.  Коефіцієнт жирового:водного бупівакаїну = 11.9 
суттєво підтримує цю модель

2. Ці ліпідні асоціації можуть проявляти
дадаткові, комплексні фармакодинамічні
властивості. Ліпіди транспортують молекули в
органи – жирові депо.      Після введення Інтраліпіду знижується
концентрація вільного бупівакаїну в плазмі

3. Інфузія ліпідів корисна для рівня метаболізму
(бупівакаїн порушує синтез АТФ) Eledjam та співавт в 1989 
показали,що преінкубація з АТФ попереджає депресію скоротливості , виклакану

Механізм дії – ранні теорії
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Експеримент та результат

12 собак

Фатальна доза маркаїну (10 мг/кг)

6 собакам введено Інтраліпід – усі вижили

6 собакам введено фізрозчин – усі померли. 



Типовий експеримент з Інтраліпідом
Інвазивний АТ



Перше повідомлення
(люди)

2006



Липень 2006 – Anaesthesiology



Випадок

Анамнез життя
операція аортокоронарного шунтування
Стнеокардія напруги, кардіолог підтримував стабільність
медикаментозно.

Лікування
Нітрогліцерин (за потребою), лізиноприл, атенолол, ізосорбіду
дінітрат,
Клопідогрель та ентеральний аспірин, кожен з яких було відмінено за 1 тиждень

Rosenblatt, M. A., M. Abel, et al. (2006). "Successful use of a 20% lipid emulsion to resuscitate a patient after a presumed bupivacaine‐
related cardiac arrest." Anesthesiology 105(1): 217‐8.

Чоловік 58 років, 82 кг
Артроскопічне

відновлення зв'язки
правого плеча.
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Анестезія

Стандартне моніторування, 50 мм ЕКГ, встановлено голку
22‐G  Stimuplex® та підключено до нейростимулятора
Stimuplex®‐DIG

Міждрабнчатій простір ідентифіковано на рівні C6. 
Плечове сплетіння визначене стимуляцією біцепса (0.1
мс, 2 Гц) 0.34 мА
40 мл МА повільно введено (приблизно протягом 2,5 хв) по
5 мл порціях з аспіраціями між болюсами.
Пацієнт був активним та контактним під час виконання
блокади. Жодного разу не було аспірації крові, скраг на
біль та парестезії. 

Rosenblatt, M. A., M. Abel, et al. (2006). "Successful use of a 20% lipid emulsion to resuscitate a patient after a presumed bupivacaine‐
related cardiac arrest." Anesthesiology 105(1): 217‐8.

Плексусна плечова
блокада
40 мл розчину МА:

20 мл бупівакаїну, 0.5% та
20 мл мепівакаїну, 1.5%
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Анестезія

Стандартне моніторування, 50 мм ЕКГ, встановлено голку
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Зупинка серця

Через 30 сек втрата контакту, клоніко‐тонічна судома. 
Внутрішньовенно введено 50 мг пропофолу.
Через 90 сек судоми почали повторюватися; 100 мг
пропофолу в/в.
ЕКГ показала асистолію, пульс відсутній.  Подальша
підтримка життя протягом 20 хвилин.
Додано 200 мг амодарону, 40 Од агрініну вазопресину в/в.
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Зупинка серця

Почато серцево‐легеневий комплекс заходів
Через пеиферійний в/в катетер введено 100 мл 20% 
Інтраліпіду© (Baxter Pharmaceuticals , Fresenius Kabi, Uppsala, 
Швеція) 
Протягом секунд на ЕКГ зареєстровано одиночний
синусовий комплекс; введено 1 мг атропіну та 1 мг
адреналіну. 
Протягом 15 сек продовжувався закритий масаж серця, 
ритм серця повернувся до синусового з частотою 90 за хв.
Почалася інфузія ліпідної емульсії та тривала зі
швидкістю 0,5 мл/кг/хв. протягом 2 год, після чого її
припинено.
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Відновлення

Приблизно через 2,5 години пацієнта пробуджено, знято з
ШВЛ та екстубовано.
Активний, адекватний, права верхня кінцівка залишалася
під дією блокади.
Неврологічних ушкоджень не було.
Доказів про вторинні ускладнення після введення
Інтраліпіду (наприклад, панкреатит) немає.
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Anaesthesia, декілька місяців поспіль



Випадок

Операція
Контрактура Дюпюітрена під плечовою плексусною
анестезією

Анамнез життя
Легка форма синдрому Морган’ї – Адамса – Стокса
Left bundle branch block 

Регургітація мітрального та трикуспідального клапанів ІІ
ступеня.

Жінка 84 років, 50 
кг, ASA III 
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Анестезія

Блокада плечового сплетіння

МА введено після повторних аспіраційних проб

40 мл 1% (замість
0.5%) ропівакаїну



Зупинка серця + 
Інтраліпід

Біля 2 хвилин поспіль у пацієнтки виникла шлуночкова
екстрасистолія, яка перейшла в брадікардію та асистолію.
СЛР – Протокол ALS

Через 10 хвилин СЛР болюсно введено 100 мл 20% 
Інтраліпіду (Baxter Deutschland GmbH, Unterschleissheim, 
Germany) 

Потім – постійна інфузія 10 мл/хв.
Після загальної дози 200 мл (4 мл/кг) 
Зареєстровано електричну активність у вигляді
тахіаритмії з уширеним комплексом

100 мл 20% 
Інтраліпіду болюсно, 
потім інфузія. 
Загальна доза 200 
мл
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Зареєстровано електричну активність у вигляді
тахіаритмії з уширеним комплексом

100 мл 20% 
Інтраліпіду болюсно, 
потім інфузія. 
Загальна доза 200 
мл
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Пацієнтка переведена у ВІТ та через 3 год екстубована. 
Подальші дослідження серця показали відсутність
інфаркту міокарду / ТЕЛА

Через 4 дні пацієнтка повністю відновилася та виписана
додому.

Швидке та повне
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Warren, J. A., R. B. Thoma, et al. (2008). "Intravenous 
lipid infusion in the successful resuscitation of local 
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3 повідомлення (на той час) 
Ішемічна хвороба серця та аритмії сприяють
токсичності МА
Litz et al. – представили фармакокінетичні дані
про рівні мепівакаїну у сироватці до та після
призначення Інтраліпіду
Рівні Мепівакаїну знижалися більш швидко після
інфузії ліпідів та визначалися t1/2

Це підтверджує теорію “ліпідного змиву”

Weinberg, G. L. (2008). "Lipid infusion therapy: translation to clinical practice." Anesth Analg 106(5): 
1340‐2.



3 теорії ‐ оновлення

1. Теорія “ліпідного змиву” ‐ ліпофільні молекули
МА розділяються в жировому середовищі, що
інактивує їх для тканин. – концептуально просто, 
але можливо насправді складніше, ніж здається. 

2. Метаболічне пригнічення – бупівакаїн пригнічує
продукцію жирних кислот на внутрішній
мітохондріальній мембрані. Ліпіди гальмують ці
процеси та сприяють оксидації головного
джерела енергії для серця.

3. Stehr et al показали, що інфузія має позитивний
інотропний ефект в ізольованому серці

Stehr SN, Pexa A, Hannack S, Heintz A, Heller AR, Deussen A,Koch T, Hu¨ bler M. The effects of lipid infusion on myocardial function and 
bioenergetics in l‐bupivacaine toxicity in the isolated rat heart. Anesth Analg 2007;104:186–92
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3 Theories  ‐ update



Алгоритм
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Питання



Питання

Коли починати, раніше або чекати асистолії / 
ФШ?

Недостатність інформації по інші жирові емульсії
Зважати на ознаки ЦНС або чекати ознак ССС?
Інтраліпід сам по собі –
Алергічні реакції, панкреатит, підвищення ВЧТ, ЕКМО, 
варфаринорезистентність, проконвульсант, слабкість
… ?  

Максимально рекомендована доза ?

Застосування інтраліпіду в інших ситуаціях
зупинки серця???



At the end – go through it (sep 2009)



Алергія до МА

Типова помилка діагнозу при
випадковому введенні
внутрішньовенно
Істинна алергія більш типова
для ефірів (принаймні тих, які
пов'язані з PABA), ніж для
амідів
Уникати PABA в косметиці
прти сонця
Можлива перехресна реакція
між PABA та метилпарабеном
(консервант в деяких амідних
МА)



Що далі?





Інші препарати з властивостями МА

Меперидин
TCAs (амітриптилін)
Інгаляційні анестетики
Кетамін
Тетродоксин (блокує Na канали ззовні клітинної
мембрани). Досліди на тваринах показали, що
малі дози з вазоконстрикторами суттєво
пролонгують тривалість дії МА.

? Інші високоліпофільні молекули



http://lipidrescue.squarespac
e.com/

Website with most recent literature, updates and 
main developments world‐wide



Майбутнє



Просто

1. Приймати до впровадження аналогічні
керівництва в Україні
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2. Слідкувати за розвитком ведення пацієнтів з
передозуваннями
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2050 році…
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