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Якою нейротоксичністю 

володіють місцеві анестеики 
• Більшість лабораторних і клінічних даних 

підтверджують, що МА володіють потенційною 

нейротоксичною дією; 

• Нейротоксичність варіюється в залежності від 

анестетику; 

• Нейротоксичність залежить від pKa, розчинності 

в ліпідах, звязування із білками; 

• Лідокаїн > бупівакаїн в клінічно значимих 

концентраціях 
Kalichman MW et al. Anesthesiology 1992 

Myers RR et al Reg Anesth 1993 

Hodgson P.S. et al Anesth Analg 1999 

 

 



Якою нейротоксичністю 

володіють місцеві анестеики 

• Наявні неврологічні розлади можуть 

призводити до нейротоксичного впливу 

МА; 

• Пролонгований вплив, високі дози, 

концентрація МА навколо спиномозкових 

корінців може викликати постійний 

неврологічний дефіцит 

 
Hebi G.R. et al Anesth Analg 2006 

Kalichman M.W. Anesthesiology 1992 

Drasner K. Anesthesiology 1994 



Якою нейротоксичністю 

володіють місцеві анестеики 

• Постійна нейропатія реєструвалася 

після планової спінальної анестезії: 

 - катетерної і одноразової; 

- Лідокаїн 5%, бупівакаїн 0,5%, 

тетракаїн + лідокаїн 1%; 

Ризик нейротоксичності для 

спінальної анестезії: 

 - 1:10 0000 

- Використовуючи лідокаїн 10:10 000 
Johnson M et al Neuroserg Anesthesiol 2004 



Якою нейротоксичністю 

володіють місцеві анестеики 

• Транзиторні неврологічні симптоми: 

- Гострий біль в спині і сідничній ділянці; 

- Розвивається на протязі 24 годин після 

введення; 

- Видужування на протязі тижня у 90%; 

- Реакція на лідокаїн залежить від дози; 

- Менший відсоток проблем у бупівакаїну і 

ропівакаїну; 
Horlocker T T. Anesthesiology Clin 2011 
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Якою нейротоксичністю 

володіють місцеві анестеики 

• Тривалість блоку сідничного нерва у щурів 

з діабетом довша, ніж у не діабетичних 

щурів. 

• Відбувається зростання пошкодження 

нервових клітин при застосуванні 

ропівакаїну, або при пролонгації дії 

лідокаїну розчином клонідіну. 

 



Токсичний рівень в плазмі крові 



Вплив на ЦНС 

• Загальна нейротоксичність: в/в, або в/а введення, або 

швидка реабсорбція; 

• Порушення зору, оніміння язика, запаморочення, 

судоми, кома. 

• Дисбаланс між збудженням і гальмуванням ГАМК 

провідної системи головного мозку.  



Вплив на ЦНС та ССС 



Кардіотоксичний ефект 

• Бупівакаїн: 

- Найсерйозніші кардіотоксичні ефекти; 

- Висока спорідненість до натрієвих каналів і 

блокування під час систоли і повільна дисоціація 

під час діастоли; 

- Блокування кальцієвих каналів і зниження 

синтезу АТФ 
Arlock P. Pharmacol Toxicol 1988 

Sztark F, Malgat M, Dabadie P. Anesthesiology 1998 

Graf BM, Eberl MD, Abraham BS. Anesthesiology 1998 
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Як запобігти токсичній дії 

МА 
• «Срібна куля» 

працює «in vivo», 

але не зовсім 

працює «in vitro» 

 

 



Як запобігти токсичній дії 

МА 
• Кардіотоксичність зустрічається доволі 

рідко; 

• Вплив на нервову систему теж (1:17564), 

Auroy 2002. 

• Тільки 93 дослідження описують системну 

токсичність місцевих анететиків (Di 

Gregorio 1979-2009, RAPM 2010). 

• Покращення техніки і редукція дози – 

важливі кроки для зменшення проявів 

загальної токсичності. 
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