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МІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ МАЮТЬ БАГАТО ПЕРЕВАГ
•  Місцеві анестетики повністю блокують ноцицептивну 

трансдукцію та трансмісію. Це означає відсутність 
розвитку центральної сенсибілізації, що може призвести до 
персистуючого болю після хірургічної операції (Weinstein et 
al. 2018).

•  Місцеві анестетики слід розглядати як частину кожного 
плану анестезії. Запитуйте: «чи існує блокада яку я можу 
виконати?» (Інфографіка 1 і 2).

•  Місцеві анестетики є частиною першої лінії лікування 
гострого болю. Разом з опіоїдами і НПЗЗ вони забезпечують 
мультимодальну та превентивну анальгезію.

•  Регіонарні блокади зазвичай прості та економічні: для їх 
виконання потрібен лише шприц, голка і місцевий анестетик.

•  Регіонарні блокади забезпечують відмінну міорелаксацію 
і периоперативну анальгезію; знижують потреби в 
анестетиках і опіоїдах, зменшують стрес від хірургії, і 
покращують якість відновлення після анестезії (Romano et 
al. 2016, Warrit et al. 2019).  
Зниження доз загальних анестетиків зменшує негативні 
кардіореспіраторні побічні ефекти, таким чином підвищуючи 
безпечність анестезії.

•  Використання регіонарної анестезії дозволяє зменшити 
смертність пов’язану з проведенням анестезії (Redondo 
2019).

•  Існує невелика кількість протипоказань до  регіонарної 
анестезії. Однак, слід уникати токсичності внаслідок 
використання місцевих анестетиків, шляхом підрахунку 
максимальної дози перед використанням (загальна доза 
анестетика, що вводиться).

•  Перед введенням слід провести аспіраційний тест, щоб 
уникнути гематом та випадкового внутрішньовенного 
введення. Для уникнення пошкодження нервової тканини 
слід впевнитись у відсутності спротиву при введенні 
анестетика.

•  Раніше бупівакаїн змішували з лідокаїном для 
пришвидшення початку дії блокади і подовження її 
тривалості. Однак, існує невелика доказова база для такої 
комбінації анестетиків, і насправді, внаслідок змішування 
можна зменшити тривалість ефекту бупівакаїну.

 

Таблиця  1 – місцеві анестетики, найбільш часто використовувані у ветеринарній анестезії та анальгезії

* Об’єм ін’єкції варіює в залежності від техніки, анатомічних особливостей та маси тіла. Наприклад, для дентальних блокад розглядають об’єми 0.25-1мл, в той час 
як для інтраперитонеальної анальгезії у собак та котів бупівакаїн використовують у дозі 2мг/кг. 
** Початок та тривалість дії може змінюватись в залежності від техніки, концентрації препарату, об’єму ін’єкції, близькості до нерва і тд. 1 показує доступні 
ветеринарні розчини.

Місцевий анестетик** Початок дії (хв)** Традиційні концентрації (%) Тривалість блокади (год)** Максимальні дози (мг/кг)

Лідокаїн1 5 - 15 1, 2 1 - 2 8

Мепівакаїн1 5 - 15 1, 2 1.5 – 2.5 4

Бупівакаїн1 10 - 20 0.25, 0.5, 0.75 4 - 6 2

Ропівакаїн 10 - 20 0.5, 0.75 3 - 5 3

Левобупівакаїн 10 - 20 0.5, 0.75 4 - 6 2
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КЛІНІЧНА ПРОБЛЕМА: МІСЦЕВІ АНЕСТЕТИКИ 
ШИРОКО ДОСТУПНІ АЛЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 
НЕЧАСТО
•  Дослідження, проведене WSAVA Global Pain Council 

показало, що місцеві анестетики доступні в незалежності 
від країни світу. Однак, оцінка їх використання показала, 
що їх використовують рідше, ніж системні анальгетики 
(дослідження World Small Animal Veterinary Association 
Global Pain Council). Первинним фактором, що обмежує 
використання місцевих анестетиків є дефіцит знань з 
приводу їх використання та/або дефіцит протоколів із 
включенням даної групи препаратів.

•  Ігнорування регіонарної анестезії, незважаючи на сильну 
доказову базу з приводу її використання і широкої 
доступності, є проблемою якості життя тварин.

•  Основні регіонарні блокади слід використовувати рутинно, 
адже це може мати значні переваги для собак та котів.

ПРОСТІ, ЕКОНОМІЧНІ І ПРАКТИЧНІ ТЕХНІКИ 
РЕГІОНАРНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ДЛЯ ЩОДЕННОЇ 
ПРАКТИКИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ-КАСТРАЦІЯ ТА/АБО АБДОМІНАЛЬНА

- Інтраперитонеальна анальгезія та інфільтрація місця 
розрізу (малюнки 1 і 2)
•  World Small Animal Global Pain Council опубліковали 

короткий огляд використання інтраперитонеальної (ІП) та 
інфільтраційної анестезії із клінічними рекомендаціями та 
доказовою базою для даних технік у практиці із дрібними 
тваринами (Steagall et al. 2020). Нижче наведене коротке 
резюме по даним рекомендаціях 

 •    Ці техніки слід використовувати для будь якої 
абдомінальної хірургії або програми по стерилізації, 
особливо у випадках відсутності або обмеженого 
доступу до анальгетиків, під загальною анестезією та з 
дотриманням правил асептики.

 •    Ці техніки слід використовувати як додаток (але не 
заміщення) до інших анальгетиків, таких як НПЗЗ. 
Наприклад, інтраперитонеальна та інфільтраційна 
анестезія мають використовуватись як частина 
мультимодального плану анальгезії (Benito et al. 2016, 
2018).

 •    Дози, рекомендовані для даних блоків – 2мг/
кг для бупівакаїну та 8мг/кг для лідокаїну. Є досвід 
використання вищих доз, але без даних безпеки. Якщо 
використовувати обидві техніки, слід вводити ¼ загального 
об’єму анестетика інфільтраційно, а залишок ввести 
інтраперитонеально. 

 •    У котів та дрібних собак бупівакаїн 0.5% може бути 
розведений фізіологічним розчином у співвідношенні 1:1 
для збільшення об’єму для ІП ін’єкції. Кінцева концентрація 
перед введенням буде становити 0.25% (Benito et al. 2018).

 •    Базуючись на концепції превентивної анальгезії, перевага 
надається передопераційній інфільтрації, на відміну від 
післяопераційного введення (Savvas et a;. 2008).

 •    Інфільтраційна анестезія виконується шляхом інфільтрації 
рани або шкіри місцевим анестетиком у місці хірургічного 
доступу. Найчастіше дану техніку використовують 
перед целіотомією, але можна її використовувати у 
будь яких випадках зашивання шкіри, наприклад, перед 
встановленням торакальних дренажів та ін.

 •    Анекдотично раніше вважалось, що після інфільтрації 
можливе розходження швів. Дане потенційне ускладнення 
не підтримується науковими доказами. В одному 
дослідженні введення місцевих анестетиків через раневий 
катетер не підвищущвало ризик виникнення розходження 
та інфікування швів у собак та котів після ампутації кінцівок 
(Abelson et al. 2009).

 •    Переглянути відео із виконанням інфільтраційного блоку 
можна за посиланням:   
https://www.youtube.com/watch?v=43Km46WJ2zI 

 •    Для інтраперитонеальної анальгезії місцевий анестетик 
наливається на кожну зі зв’язок яєчників і на шийку матки 
перед розрізом зв’язок та матки під час оваріогістеректомії. 
Даний блок виконується під загальною анестезією для 
запобігання травмування або пункції внутрішніх органів та 
перитоніту. 

 •    Переглянути відео із виконанням інтраперитонеального 
блоку можна за посиланням:  
 https://www.youtube.com/watch?v=eLa1UxWboh0  

ХІРУРГІЯ
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- Інтратестикулярний блок (малюнок 3)
•  Інтратестикулярний блок показаний для анестезії сім’яників у 

собак та котів, яким проводять кастрацію.   
Цей блок притуплює стресову реакцію у відповідь на 
хірургічну кастрацію, знижує інтра- та післяопераційний біль і 
необхідність у рятівній анальгезії. Також знижуються потреби 
в інгаляційних анестетиках (McMillan et al. 2012, Huuskonen et 
al. 2013, Fernandez-Parra et al. 2017, Kushnir et al. 2017).

•  Під загальною анестезією і з дотриманням правил асептики, 
в сім’яник вводиться голка 23 або 24G. Загалом, кіт або 
маленька собака потребують 0.25-0.5мл 2% лідокаїну для 
кожного сім’яника, в той час як середній або великій собаці 
потрібно буде ввести 0.75мл у кожний сім’яник.

ДВА ОСНОВНИХ ДЕНТАЛЬНИХ БЛОКИ У СОБАК ТА КОТІВ
Наявність макета черепа собаки та кота може полегшити 
вивчення локалізації анатомічних орієнтирів перед 
використанням цих технік у клінічній практиці. Для дентальних 
екстракцій можливо застосовувати білатеральні блоки. Перед 
введенням препаратів, для всіх блоків слід підрахувати 
максимальні дозування анестетиків (таб. 1).

-  Блокада інфраорбітального нерва
•  Інфраорбітальний нерв є гілкою верхньощелепного нерва, 

який забезпечує сенсорну іннервацію зубів верхньої щелепи 
та латеральної частини ясен.

•  Перед входом в інфраорбітальний канал від інфраорбітального 
нерва відходить каудальний поверхневий альвеолярний 
нерв, в той час як середній поверхневий альвеолярний нерв 
відгалужується одразу після того, як нерв входить в канал. 

•  Ростральний поверхневий альвеолярний нерв відгалужується 
одразу після виходу нерва з каналу і забезпечує іннервацію 
різців та ікла.

•  Ін’єкція місцевого анестетика у інфраорбітальний отвір має 
заблокувати ікло та різці, а також ростральні премоляри, але 
не 4й премоляр або моляри.  
Для блокування останніх потрібно виконувати блок 
верхньощелепного нерва, але результати менш успішні 
(Pascoe 2016).

•  Найбільш надійним є використання гнучкого катетера (22G 
1.8”), який вводиться в інфраорбітальний канал через слизову 
оболонку ясен, і проводиться до того моменту, поки катетер 
не дістане до точки на уявній лінії, проведеній вертикально 
від латерального кута ока (Viscasillas із соавт. 2013).

•  У брахіцефалічних порід собак та котів інфраорбітальний 
канал короткий. В даному випадку можуть підійти голки 
25-27G. Слід бути обережним при введені голки в канал, для 
запобігання травмування ока. 

•  Об’єм ін’єкції різниться від 0.25мл (дрібні пацієнти) до 0.5мл 
(середні та великі породи) лідокаїну (короткочасний ефект) 
або бупівакаїну (тривалий ефект).

•  Техніку з інтраоральним доступом можна подивитись за 
посиланням 
https://www.youtube.com/watch?v=H3L1LHBcM-g

- Блокада внутрішнього альвеолярного (нижньощелепного) 
нерва (малюнок 5)
•  Дана техніка анестезує ясна і зуби нижньої щелепи. 

Внутрішній альвеолярний нерв відгалужується від 
вентральної гілки нижньощелепного нерва. Зазвичай він 
блокується ближче до точки входу в нижньощелепний отвір. 

•  При використанні інтраорального доступу, нерв пальпується 
на медіальній поверхні нижньої щелепи безпосередньо 
рострально до кута нижньощелепної кістки у собак, але 
рідко у котів. Для інтра- та екстраорального доступу, голка 
вводиться перкутанно від нижнього краю нижньої щелепи, 
вздовж медіальної поверхні кістки, до рівня нижньощелепного 
отвору. При використанні інтраорального доступу, кінчик голки 
можна відчути за допомогою пальпації іншою рукою. 

•  У собак є хороший орієнтир для виконання ін’єкції – увігнутість 
на вентральній частині нижньої щелепи (судинна вирізка), але 
у котів дана структура є менш вираженою. 

•  Об’єм ін’єкції різниться від 0.25мл (дрібні пацієнти) до 0.5мл 
(середні та великі породи) лідокаїну (короткочасний ефект) 
або бупівакаїну (тривалий ефект).

• Техніка блокади з екстраоральним доступом за посиланням  
 https://www.youtube.com/watch?v=2q8ndh5Bn6U   
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ВИСНОВКИ 
Місцеві анестетики є «ключовими гравцями» першої лінії 
лікування гострого болю, разом з опіоїдами та НПЗЗ, і тому,  
їх слід рутинно застосовувати у практиці. 
Місцеві анестетики мають багато переваг, включаючи 
анальгезію, релаксацію м’язів та зниження потреб у анестетиках 
та анальгетиках. Існують прості, практичні та економічні техніки 
регіонарних блокад, які можна легко впровадити до клінічної 
практики. Додавання регіонарної анестезії до мультимодальної 
схеми покращує периоперативну анальгезію та самопочуття 
тварин, особливо у країнах з обмеженим доступом до 
анальгетиків. 
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