
Види місцевого знеболення 

 



Місцева анестезія це - 

 зворотна втрата больової чутливості тканин на 

обмежених ділянках тіла, при якій досягається 

припинення проведення імпульсів по чутливим 

нервовим волокнам або здійснюється блокада больових 

рецепторів 



Нейрофізіологія. 

     В основі місцевої анестезії лежить припинення 

проведення імпульсу по чутливих нервових волокнах та 

блокада рецепторів. Анестетик, впливаючи на нервову 

мембрану, запобігає її деполяризації, без якої неможливе 

проведення нервового імпульсу 



  

    Механізм дії місцевих анестетиків полягає у 
гальмуванні поширення імпульсів і зміні 
проникності мембрани для іонів натрію, внаслідок 
чого неможлива її деполяризація. Так само 
змінюється проникність мембрани і для іонів калію, 
але в меншому ступені. Під впливом місцевих 
анестетиків змінюється швидкість поширення 
імпульсів, і досягається анестезія   



Феномен деполяризації пов'язаний з рухом 

іонів натрію по натрієвим каналах. 

Вважається, що дія всіх місцевих 

анестетиків здійснюється шляхом зміни 

прохідності натрієвих каналів нервової 

мембрани  



Місцева анестезія розділяється на 

декілька видів: 

 

1. Термінальна 

2. Інфільтраційна 

3. Провідникова 

4. Міжреберна 

5. Стовбурова 

 

 

6. Спинномозкова 
(субарахноїдальна) 

7. Перидуральна 
(епідуральна) 

8. Внутрішньокісткова 

9. Паранефральна блокада 



 НОВОКАїН (Novocainum) 

Новокаїн широко застосовують для місцевої анестезії, головним 
чином для інфільтраційної та спинномозкової анестезії: 

 для інфільтраційної анестезії  - 0,25-0,5% розчини  

 анестезії за методом А.В. Вишневського - 0,125-0,25% розчини  

 для провідникової анестезії - 1-2% розчини 

 для перидуральної анестезії - 2% розчин 

 для спинномозкової анестезії - 5% розчин 



 ЛіДОКАїН 

Лідокаїн - сильний місцево-анестезуючий засіб, що 

викликає всі види місцевої анестезії: термінальну, 

інфільтраційну, провідникову. У порівнянні з новокаїном 

він діє швидше, сильніше й триваліше. Відносна 

токсичність лідокаїну залежить від концентрації 

розчину 



ЛіДОКАїН 

У малих концентраціях (0,5%) лідокаїн суттєво не відрізняється за 

токсичністю від новокаїну; зі збільшенням концентрації (1% і 2%) 

його токсичність підвищується (на 40 - 50%)  

  для інфільтраційної анестезії застосовують 0,125%, 0,25% і 0,5%       

розчини  

  для анестезії периферичних нервів - 1% і 2% розчини 

  для епідуральної анестезії - 1% - 2% розчини 

  для  спинномозкової анестезії - 2% розчин 



ТРИМЕКАїН 

     За хімічною структурою та фармакологічними властивостями 

тримекаїн близький до лідокаїну. Активний 

місцевоанестезуючий засіб, який викликає швидко наступаючу, 

глибоку і тривалу інфільтраційну, провідникову, перидуральну 

та спинномозкову анестезію; у високих концентраціях (2-5%) 

викликає поверхневу анестезію. Тримекаїн виявляє більш 

сильну і тривалу дію, ніж новокаїн. Він відносно менш 

токсичний, не має подразнюючої дії 



 МАРКАїН (бупівакаїн) 

     Маркаїн - сучасний місцевий анестетик, що сприяє 

значному поширенню місцевої анестезії. 

Характеризується уповільненим початком дії в 

порівнянні з лідокаїном, але тривалим знеболюючим 

ефектом (до 4 годин). Застосовується для всіх видів 

місцевої анестезії, найчастіше для провідникової, 

спінальної і пролонгованої епідуральної анестезії, в т.ч. 

для післяопераційного знеболювання 



Термінальна анестезія  

     Застосовується в офтальмологічній, стоматологічній, 

урологічній практиці. Досягається шляхом змазування 

поверхонь слизових оболонок, закапуванням анестетика 

в кон'юнктивальний мішок або уретру 



 Инфільтраційна анестезія 

     Метод "повзучого інфільтрату" по А.В. Вишневському. 

Цей метод базується на анатомічних особливостях будови 

організму, обумовлених принципом "футляра". Метод 

полягає в пошаровій, поступовій інфільтрації тканин 

розчином місцевого анестетика. Поглиблюється розріз, і 

знову проводиться інфільтрація анестетиком тканин, 

оточуючих орган, який підлягає оперативному 

втручанню 



Инфільтраційна анестезія 



Инфільтраційна анестезія 

 



Регіонарна анестезія 

     Досягається введенням анестетика в область великих 

нервових стовбурів, сплетінь або корінців спинного 

мозку, що дозволяє досягти зниження больової 

чутливості в топографічної області, що відповідає зоні 

іннервації блокованого нервового стовбура або сплетіння 



Новокаїнові блокади.  

В дитячій  хірургії широко застосовують новокаїнові 

блокади 0,25% розчином новокаїну по Вишневському, 

головним чином для профілактики і лікування шоку 

Новокаїнова блокада знімає сильні подразнення і тим 

самим сприяє нормалізації фізіологічних функцій 

організму 

Розрізняють шийну (вагосимпатичну), поперекову 

(паранефральну) і футлярну новокаїнові блокади 



  Вагосимпатична блокада за А.А. Вишневським 

 

     Для проведення шийної вагосимпатичної блокади 
хворого укладають на спину, під лопатки підкладають 
невеликий валик і голову повертають в протилежну 
сторону. Спочатку виконують внутрішньошкірну 
анестезію тонкою голкою на межі верхньої та середньої 
третини задньої поверхні грудинно-ключично-
соскоподібного м'язу 



  Вагосимпатична блокада за А.А. Вишневським 

  Потім набирають в 10-грамовий шприц з довгою 

голкою 0,25% розчин новокаїну, проколюють шкіру в 

зазначеній точці і повільно просувають голку в 

напрямку передньої поверхні хребта і трохи вгору, 

вводячи спочатку розчин новокаїну, а потім просуваючи 

голку 



  Вагосимпатична блокада за А.А. Вишневським 



  Вагосимпатична блокада за А.А. Вишневським 

Для блокади судинно-нервового пучка (блукаючого і 

симпатичного нервів) у підлітків та дорослих 

використовують З0 - 50мл 0,25% розчину новокаїну 



 Міжреберна блокада 

Міжреберна блокада полягає у введенні анестезуючої 

речовини в міжреберний простір. Цю блокаду проводять 

при переломах ребер, забоях грудної клітини, 

міжреберній невралгії. При переломах ребер можливе 

введення анестетика безпосередньо в область перелому 



Спинномозкова анестезія 

(субарахноідальна) 

Спинномозкова анестезія досягається введенням 

розчину анестетика в субарахноїдальний простір після 

проколу твердої мозкової оболонки в каудальній частині 

поперекового відділу хребта. Зазвичай вводять 2% 

розчин лідокаїну в дозі 1 мг/кг. Для поліпшення і 

подовження часу аналгезії можна ввести розчин 

фентанілу  



Спинномозкова анестезія 

(субарахноідальна) 

Рівень введення - між 2-3 або 3-4 поперековими 
хребцями. Вище робити пункцію не можна, оскільки є 
ризик пошкодити спинний мозок (він закінчується 
приблизно на рівні 1 поперекового хребця.) 
Знеболювання виникає через 3-5 хв. Час дії 
спинномозкової анестезії без фентанілу - 40-60хв., з 
фентанілом - 90-120 хв. 



 

Протипоказання до проведення 

спинномозкової анестезії 

1. гнійничкові ураження шкіри спини 

 

2. низький артеріальний тиск 

 

3. важкі деформації хребта 

 

4. органічне ураження центральної нервової системи 

 

5. підвищена чутливість до місцевих анестетиків 



 Епідуральна анестезія 

Епідуральна анестезія є варіантом провідникового 

знеболювання, обумовленого фармакологічною 

блокадою спінальних корінців. При епідуральній 

анестезії розчин анестетика вводиться в простір між 

зовнішнім і внутрішнім листками твердої мозкової 

оболонки і блокує корінці, які вкриті dura mater 



Епідуральна анестезія 

 У положенні лежачи на боці, або сидячи, в стерильних умовах, на 

необхідному рівні, проводять знеболення шкіри. Голкою Туохи (з 

заокругленим кінцем) проводиться прокол між хребцями, 

поступово просуваючи голку. Заглибившись на 1,5-2см в товщу 

міжостної зв'язки, витягають мандрен і насаджують на голку 

шприц, що містить 3-4мл фізіологічного розчину з бульбашкою 

повітря. Подальше просування голки супроводжується тиском 

на поршень шприца, при цьому відчувається пружний опір  



Епідуральна анестезія 

При проходженні міжхребцевих зв'язок відчувається 
опір руху голки, при натисканні на поршень шприца 
також відчувається опір. При попаданні в епідуральний 
простір голка рухається вільно, розчин вільно 
видавлюється поршнем. Для виключення попадання в 
судину, проводиться аспіраційна проба і поршень 
відтягується на себе. При цьому крові не повинно бути. 
Перевірити місцезнаходження голки можна способом 
"висячої краплі" 



Епідуральна анестезія 

 Пацієнту пропонують глибоко вдихнути, при цьому в 

епідуральному просторі знижується тиск і крапля, що висить на 

кінці голки, втягується всередину. Даний метод більш показовий 

при пункції в грудному відділі хребта. При правильному 

положенні голки, катетер легко заходить в епідуральний простір. 

Іноді, при введенні фізіологічного розчину, останній витікає назад 

і створює ілюзію витікання ліквору. Оцінити ці рідини можна на 

дотик, підставивши руку під краплі. Ліквор завжди теплий, а 

фізіологічний розчин - кімнатної температури 



Епідуральна анестезія 

 Переконавшись в правильному положенні голки, вводять 2 мл 

2% розчину лідокаїну - дози недостатньої для епідуральної 

анестезії, але достатної для спинномозкової анестезії при 

випадковому попаданні в субарахноїдальний простір. Якщо через 

5 хвилин немає ознак знеболення, вводять всю дозу - 25-30 мл 

анестезуючого розчину. Повне знеболення і міорелаксація 

зазвичай наступають через 10-20 хвилин після введення всієї дози 

і тривають близько 1,5 години 



Епідуральна анестезія 



Спінальна і епідуральна анестезія 

 

спінальна 
 

 

епідуральна 



Внутрішньокісткова анестезія 

 На 2-5 хвилини кінцівці надають високе положення для 

знекровлення. Далі на обраному місці широкою смугою 

накладають гумовий джгут або манжету від апарату 

вимірювання кров'яного тиску до припинення кровотоку. 

Звичайною голкою проводять знеболення м'яких тканин і окістя 

на місці пункції кістки шляхом введення 2-10 мл. 0.5% розчину 

новокаїну. Спеціальною голкою (голка для внутрішньокісткової 

анестезії або укорочена голка для спинномозкової пункції) 

пунктують кістку в області епіфіза, відступаючи на 0,5-1,5 см від 

суглобової щілини 



Внутрішньокісткова анестезія 

Після видалення Мандрена, в кістку вводиться 

анестезуючий розчин. Для попередження болю, 

пов'язаного з подразненням барорецепторів 

кістковомозкового каналу, перші порції анестезуючого 

розчину (10-30мл 1% р-ну новокаїну) вводять дуже 

повільно. Після стихання болю в місці ін'єкції вводять 

анестетик меншої концентрації (0,5%) 



Внутрішньокісткова анестезія 



  

Ознаками правильного введення 

голки в кістку є: 

1) відчуття хрускоту і подолання опору при 

проколюванні кортикального шару епіфізу 

2) міцна фіксація голки 

3) болючість при введенні перших порцій розчину і 

витікання з голки крапель розчину пофарбованих кров'ю 



Провідникова анестезія 

 

Провідникова анестезія передбачає введення місцевих 

знеболюючих препаратів біля стовбурів периферичних 

нервів, а також нервових вузлів і сплетінь. Можуть 

використовуватися препарати всіх місцевих анестетиків, 

але найбільш поширені препарати артикаїна і 

мепівакаїна, так як вони найсучасніші, потужні і 

довготривалі. Найбільш широко таке знеболювання 

застосовується в стоматології 



Анестезія за Лукашевичем-Оберстом 
 

Анестезія за Лукашевичем-Оберстом є 

варіантом провідникової анестезії. 

Застосовується при операціях на дистальних 

і середніх фалангах пальців кистей і стоп 



Техніка виконання анестезії за 

Лукашевичем-Оберстом 

 
 По бічній поверхні основної фаланги проводиться укол голки і 

здійснюється просування її в сторону кістки фаланги. Після 

упору в кістку голку подають на себе на 1-2мм і вводять по 2мл 

2% розчину новокаїну або лідокаїну. Таку ж маніпуляцію 

проробляють з іншого боку пальця. При анестезії 2-4 пальців 

стопи можливе введення по 1мл анестетика 

 Після введення анестетика на палець накладають джгут для 

знекровлення зони операції (а не для того, щоб затримувати 

анестетик в тканинах, як іноді помилково вважають!). Анестезія 

настає через 3-6 хвилин і тримається більше 1 години 



Основні недоліки та помилки анестезії 

за Лукашевичем-Оберстом 

 
 Анестезія підходить тільки для операцій на дистальних і середніх 

фалангах пальців  

 Введення анестетика в неправильних точках - в області 

міжфалангових суглобів, в області середньої фаланги - може 

привести до пошкодження пальцевих нервів і судинного пучка (!) 

 Введення надто великої кількості анестетика (особливо при 

первинному накладанні джгута), а також помилкове введення 

анестетиків високих концентрацій (наприклад, 10% лідокаїну) 

може привести до ішемії тканин пальця і навіть некрозу шкіри 



Особливості техніки місцевого 

знеболення 

 Місцеве знеболювання вимагає дотримання суворої асептики, 

щоб запобігти інфікуванню тканин  

 Хірург миє руки так, як він це робить перед любою іншою 

операцією  

 На столик для інструментів, накритий стерильним рушником, 

кладуть:  стерильний анатомічний пінцет, палички з ватою і 

кілька марлевих кульок, шприц, товсту і тонку голки до нього, 

флакон з розчином новокаїну (або іншого анестетика) та ін.  



Особливості техніки місцевого 

знеболення 

Поряд із стерильним столиком кладуть флакони з 

новокаїном - 1-2%, 0,5%, 0,25% (або іншого анестетика)  

Для кожного хворого відкривають окремий флакон з 

розчином анестетика. Слід користуватися свіжими 

розчинами анастетиків  

Перед введенням розчину лікар повинен переконатися в 

тому, що він вводить ! 


