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Передмова.
Регіонарна анестезія дозволяє виконати анатомічно се-
лективну анестезію з меншою інтервенцією в життєво 
важливі функції організму пацієнта та зменшити необ-
хідність використання опіоїдних препаратів.
Ексклюзивною формою регіонарної анестезії є прове-
дення блокади периферичних нервів, виконання якої 
іноді перетворюється на мистецтво. Істотно полегшити 
завдання виконання регіонарної анестезії допомагають 
знання анатомії людського тіла та додаткові методи 
діагностики такі як ультразвукове дослідження та ней-
ростимуляція. Ультразвукове дослідження, враховую-
чи варіабельність анатомії людського тіла, дозволяє в 
режимі реального часу візуалізувати нервові стовбури, 
проводити блокаду та встановлювати періневральні 
катетери, забезпечує комфорт пацієнтові, зменшуючи 
тривалість процедури. 
У той же час, ми віримо, що спільне використання уль-
тразвуку та нейростимуляційного пошуку дозволить 
звести до мінімуму похибки обох методів з отриманням 
максимальної результативності .
Застосування тривалої (пролонгованої) катетерної ме-
тодики перетворює регіонарну анестезію в ефективний 
і безпечний метод лікування післяопераційного болю з 
можливістю адекватної ранньої реабілітації пацієнта.
У цьому навчальному посібнику відображені «статич-
ні ультразвукові картини» всіх блокад периферичних 
нервів у типових для пункції місцях, описаних у книзі. 
З відеоматеріалами методик можна ознайомитися на 
сайтах. На нашу думку, «кишеньковий» варіант подачі 
навчального посібника з відеоматеріалами дозволить 
наблизити практикуючих лікарів-анестезіологів до 
сучасної регіонарної анестезії.
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Основні характеристики нейростимулятора 
(Stimuplex HNS 12 (B/Braun).

     Сила електричного імпульсу            0–1 мА. 
      Черезшкірний пошук                         1–5 мА.
      Тривалість електричного імпульсу   0,1 мс 
                                         (комбіновані нерви)
                                                            1,0 мс 
                                                          (чутливі нерви)

Стандарт клінічної практики – використання 
імпульсу з тривалістю 0,1 мс.

Електричний імпеданс тканини вимірюється 
автоматично. 
Найменший супротив мають нерви, 
найбільший – жир і кістки.
Частота електричного імпульсу 
1 Гц або 2 Гц.

Стандарт клінічної практики – використання 
імпульсу з частотою 2 Гц.

Найсучасніший оптимальний режим SENSE: 
три послідовні імпульси 
тривалістю 0,1 мс – 0,1 мс – 0,3 мс.
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Stimuplex   HNS 12 (B.Braun Meksungen AG)

Stimuplex   D/Stimuplex (B.Braun Meksungen AG)

Contiplex   D (B.Braun Meksungen AG)

Contiplex  Tuohy, Contiplex (B.Braun Meksungen AG)

Мал. 1. Знаряддя для виконання реґіонарної  анестезії.
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Техніка одноразової блокади:

Однополярні голки різної товщини і довжини (Stimuplex 
A® або Stimuplex D® чи Stimuplex D® Plus для ультразвуко-
вої візуалізації) [B. Braun AG Melsungen].

Техніка пролонгованої блокади:
Однополярні голки із пластиковим інтродьюсером різ-
ної довжини (Contyplex D sets), із катетером, що візу-
алізується в периневральному просторі (Contyplex S 
Ultra sets), катетером на голці (Contyplex С sets) [B. Braun 
AG Melsungen].

Особливості застосування 
нейростимуляції:

• Не застосовувати у хворих із водієм ритму.
• У травмованих хворих використовувати частоту 1 Гц.
• Можливе застосування нейростимулятора для діагно-
стики пошкодження нервових стовбурів.
• Електрод повинен знаходитися дистальніше 
стимуляційної голки.
• У пацієнтів у стані медикаментозного сну доцільно ви-
користовувати тривалість імпульсу 1 мс.
• Слід уникати введення місцевого анестетика (МА) у 
випадках, коли відбувається скорочення при тривалості 
імпульсу < 0,2 мс.
• У пацієнтів з полінейропатією доцільно використову-
вати імпульс тривалістю 1 мс. 
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Протокол пошуку нервових стовбурів 
за допомогою нейростимуляцїі 

[Басенко І. Л., 2009].
• Перевірити функціональну готовність апарата і шкір-
них електродів, забезпечити венозний доступ.
• Надати пацієнту необхідне положення, обробити 
шкіру, виконати внутрішньошкірну і підшкірну інфіль-
трацію місцевим анестетиком.
• Правильне розташування електродів: катод – від’єм-
ний (-) – голка, анод – позитивний (+) – шкіра, голка 
розташовується проксимально, електрод – дистально.
• Вихідні показники роботи: амплітуда імпульсу (верхня 
межа 1 мА, тривалість імпульсу 0,1 мс або режим SENSE; 
частота імпульсу 2 Гц).
•Просувати стимуляційну голку в напрямку нерва з по-
стійною аспірацією.
• При появі характерної рухової відповіді, зменшення 
сили струму до 0,6 мА, потім до 0,4 мА.
• Введення 2 мл розчину мiсцевого анестетика (МА) 
(Raj-тест) при зменшенні скорочень введення всієї роз-
рахункової дози із постійною аспірацією.
• Після введення всієї дози МА і при повній ефектив-
ності блокади, скорочення м’язів не відбувається навіть 
при стимулюванні струмом силою 1 мА.
• При введенні розрахункової дози МА проводиться по-
стійна аспірація (запобігання введення в магістральний 
кровотік).
• Постановка катетера для пролонгованої анестезії із 
бактеріальним фільтром.
• Після введення місцевого анестетика в периневраль-
ний простір, катетер вводять приблизно на 3 см на верх-
ній кінцівці і 4 см на нижній. 
• Виконується аспіраційна проба.
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• Контроль АТ, пульсу, SрO2, вербальний контакт.
• На місце проколу і катетеризації накладається фіксую-
ча асептична пов’язка.

Основні характеристики ультразвуку

Загальні передумови
Знання анатомії.
Відповідні знаряддя (ультразвуковий апарат, 
лінійний датчик, конвексний датчик, голки, 
місцевий анестетик).
Навики оператора (розпізнавання ультразвукової кар-
тинки і координація рухів).

Основна ультразвукова термінологія
• Ехогенність - ступінь світлості об‘єкта на екрані при 
сонографічній візуалізації, визначається здатністю про-
пускати УЗ хвилі; 
• Гіпоехогенна тканина - незначно відбиває УЗ хвилі 
(м’язи) – темна;
• Анехогенна тканина - практично повністю пропускає 
УЗ хвилі (рідина, судини) – чорна;
• Тканина підвищеної ехогенності - щільна 
структура, що інтенсивно відбиває УЗ хвилі,  вигляда-
ють світлими (нерв, сухожилки) - світла;
• Гіперехогенні об’єкти не пропускають УЗ хвилі, утво-
рюють дистальну акустичну тінь (голка, кістка, повітря) 
- яскраво-світла. 
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Ультразвукова картина нервових стовбурів
Нерви мають різний тип відображення при 
ультрасонографії. 
Нерви можуть бути як гіпо-, так й гіперехогенні.
Ефект «анізотропії» - нерв відображається по-різному, 
залежно від кута сканування. 
Найчастіше нерв відображається як «стільникова струк-
тура» за рахунок чергування гіпоехогенних ділянок із 
гіперехогенною межею.
Дослідження поверхнево розташованих нервових струк-
тур - високочастотні дослідження (10–15 мГц) із 
обмеженням проникнення до 3–4 см.
Глибокі структури - низькочастотне дослідження 
(3–7 мГц), проникнення до 12 см.
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Мал. 2. Ультразвукова картина ділянки стегнового нерва. 
СА – стегнова артерія, 
СВ – стегнова вена, 
СН – стегновий нерв, 
КФ – клубова фасція, 
ШФС – широка фасція стегна , 
ПК – підшкірна клітковина, 
КМ – клубовий м’яз.
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Повздовжнє 
розташування
за повздовж-
ньою віссю 
(long-axis), або 
in-plane 

Поперечне 
розташування
за поперечною 
віссю (short-
axis) або out-of-
plane

Голка і зона 
введення ане-
стетика повні-
стю візуалізу-
ються 

Зазвичай ко-
ротка відстань 
до бажаного 
нерва чи 
сплетення

Відстань до 
зони попадан-
ня достатньо 
велика 

Важко 
візуалізувати 
кінчик голки

Розташування 
датчика

Переваги Недоліки

                                                                                                  Таблиця 1
Технології проведення блокади залежно від 

розташування датчику
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Мал. 3. Повздовжнє розташування датчика (in-plane).

Мал. 4. Поперечне розташування датчика (out-of-plane).
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Протокол пошуку нервових стовбурів 
та пролонгованої 

регіонарної блокади
за допомогою ультразвуку

• Перевірити функціональну готовність апарата і ліній-
ного датчика.
• Надати пацієнту необхідне положення.
• У нестерильних умовах визначити локалізацію спле-
тення або нерва, вибрати найзручніше розташування 
біля хворого для проведення блокади.

Мал. 5. Техніка виконання пролонгованої блокади стегнового 
нерва.
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• Підібрати оптимальну частоту для лінійного         датчи-
ка і глибину фокусної відстані.
• Антисептична обробка шкіри, внутрішньошкірна і 
підшкірна інфільтрація місцевим анестетиком, покрит-
тя датчика стерильною плівкою.
• Фіксація датчика однією рукою, другою під контролем 
УЗ – просування голки в напрямку нервового стовбура. 
Після верифікованого проколу фасції, введення фізіо-
логічного розчину і аспіраційна проба – візуалізація на 
екрані.
• Введення всієї дози місцевого анестетика.
• Під час введення виконувати техніку «нерухомої гол-
ки» – анестезіолог однією рукою тримає датчик, другою 
– катетер чи голку. Анестезист через під’єднаний сте-
рильний подовжувач для перфузійних систем вводить 
розчин МА із постійними аспіраційними пробами.
• Після введення розчину МА голка із набору (Contiplex® 
D Continuous Peripheral Nerve Block Catheter Set; B. Braun, 
Melsungen, Germany) забирають. Залишається катетер 
для введення постійного катетера.
• Через катетер під ультразвуковим контролем вводить-
ся постійний катетер на 3-4 см в периневральний простір 
для післяопераційної аналгезії. З метою верифікації ка-
тетера вводиться 2 мл розчину МА. 
Зміни в ультразвуковій картині візуалізуються під 
контролем УЗ. 
• Контроль АТ, пульсу, SрO2, вербальний контакт.
• На місце проколу і катетеризації накладається фіксую-
ча асептична пов’язка.
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СА МА

СВ

СН

К

Мал. 6. Розташування катетера для післяопераційної аналгезії 
в периневральному просторі. 
СА – стегнова артерія,
 СВ – стегнова вена, 
СН – стегновий нерв, 
МА – місцевий анестетик, 
К – катетер для післяопераційної аналгезії.
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Системна інтоксикація
місцевими анестетиками

Кардіоциркуляторні Неврологічні

Ступінь
інтоксикації

Асистолія Судоми

Брахікардія
Екстрасистолія

Гіпотензія

Зміна свідомості
Головокружіння

Дзвін в вухах
Металевий присмак

Гіпертензія
Тахікардія

Психічні зміни

Мал. 7. Токсична системна дія місцевих анестетиків.
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1

5
8

10
11

12

13
15

14
7

9

6

32

4

A
B

C

D
EF

Мал. 8. Анатомія плечового сплетення. 
А – верхній стовбур;
B – cередній стовбур;
С – нижній стовбур;
D – латеральний пучок;
E – задній пучок;
F – медіальний пучок.
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Мал. 9. Анатомія попереково-крижового сплетення.
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Передня міждрабинчаста блокада
(доступ за Meier)

Показання: 
Оперативні втручання на плечі, проксимальній 
частині передпліччя та латеральній частині ключиці.

Протипоказання: 
Контралатеральний парез діафрагмального та 
поворотного нервів, інфекція шкіри в місці пункції, 
контралатеральний пневмоторакс. 

Побічні ефекти / ускладнення: 
Синдром Бернара-Горнера, парез діафрагмального 
нерва, парез зворотного  нерва, пункція судини (зовніш-
ньої яремної вени), пневмоторакс, 
субарахноїдальне (епідуральне) введення.

Анатомічні орієнтири: 
Кивальний м’яз, верхня щитоподібна вирізка, міждра-
бинчастий проміжок, точка вертикальної підключичної 
блокади (ВПБ).

Техніка блокади:
1. Нейростимуляційна техніка:

Пацієнт лежить на спині (без подушки!), голова дещо 
повернена до контралатерального боку, руки розташо-
вані вздовж  тулуба. 
Місце проколу – задній край кивального м’яза на рівні 
щитоподібної вирізки (1,5-2 см вище перснеподібного 
хряща). Розміщення голки по ходу сплетення у напрям-
ку точки пульсації підключичної артерії  або передньої 
пахвової лінії. Глибина проколу 2-4 см. Позитивна від-
повідь на стимуляцію від верхнього стовбура (латераль-
ний пучок): біцепс і/або плечовий м’яз.
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2. За допомогою ультразвукової техніки:
Виконання за короткою віссю показано при катетерній 
техніці, за довгою віссю – при одноразовому введенні. 

Соноанатомічні орієнтири: 
Груднинно-ключично-соскоподібний м’яз, передній і се-
редній міждрабинчасті м’язи, нервові пучки плечового 
сплетення.

Техніка блокади. 
Введення розчину МА вздовж всіх нервових стовбурів. 
Ідеальною є позиція датчика в надключичній ділянці, 
перпендикулярно розташуванню плечового сплетення, 
найчастіше над зовнішньою яремною веною.

3. Техніка введення. 
Використовується голка Stimuplex А чи D 50 мм та кате-
тер, наприклад Contiplex D-Set, 55 мм. 
Використовують  м’який  пластиковий  катетер, що на 3 
см виводиться за кінчик голки.
Використовується 10–25 мл місцевого анестетика.

 Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,75% – 15 мл, лідокаїн 1% – 10 мл. 

Що робити, якщо?
У випадку, якщо відбувається стимуляція пахвового 
нерва (дельтоподібного м’яза) або променевого нерва 
(трьохголового м’яза) – залиште голку на місці та введіть 
МА. 
Якщо відбувається стимуляція надлопаткового нерва 
(м’яза, що підіймає лопатку) – підтягніть голку, змініть 
напрямок на більш медіальний та допереду. 

?
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Якщо відбувається стимуляція діафрагмального нерва 
(однобічне скорочення діафрагми) – підтягніть  голку, 
змініть напрямок руху на більш латеральний та дозаду.
Якщо відбувається аспірація крові – підтягніть голку, 
змініть напрямок і повторно виконайте блокаду.

Практичні рекомендації авторів 
При артроскопії плечового суглоба виникає необхід-
ність в додатковому блокуванні надлопаткового нерва, а 
при накладанні турнікета на верхню кінцівку і операціях 
на дистальному біцепсі – n.intercostobrachialis.

Потенційні помилки! 
Завжди обережно виконуйте пункцію в медіальному на-
прямку. Це пов’язано з ризиком ушкодження великих 
судин (сонних і хребетних артерій, внутрішньої ярем-
ної вени) та з небезпекою інтратекальної ін’єкції (а це 
призводить до високого спінального блоку!). Найбільш 
вірогідна і надійна стимулююча відповідь: біцепс і /або 
плечовий м’яз латеральної частини сплетення (C5).    

!
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1 

3

2 

Мал. 10. Схематичне зображення плечового сплетення при 
між драбинчастій блокаді. 
1 – груднинно-ключично- соскоподібний м’яз; 
2 – щитоподібна вирізка; 
3 – місце пункції.
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Мал. 11. Ультразвукова анатомія міждрабинчастої блокади: 
1 – груднинно-ключично- соскоподібний м’яз; 
2 – передній драбинчастий м’яз; 
3 – середній драбинчастий м’яз; 
4 – стовбури плечового сплетення.
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Мал. 12. Техніка виконання пролонгованої міждрабинчастої 
блокади плечового сплетення.
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5. Brachial plexus sonography: a technique for assessing the root   level / 
Martinoli C., Bianchi S., Santacroce E. [et al.]  // Am. J. Roentgenol. – 2002. 
– Vol. 179. – P. 699-702. 
6. Sheppard D. G. Brachial plexus: demonstration at US. / D. G. Sheppard, 
R. B. Iyer, M. J.  Fenstermacher // Radiology. – 1998. – Vol. 208. – P. 402-
406.
7. Yang W. T. Anatomy of the normal brachial plexus   revealed by 
sonography and the role of sonographic guidance in anesthesia of the 
brachial plexus / W. T. Yang, P. T. Chui, C. Metreweli // Am. J. Roentgenol. 
– 1998. – Vol.  171. – P. 1631-1636. 

Використана література.
1. Регионарная анестезия верхней конечности / [Басенко И. Л., Чуев 
П. Н., Марухняк Л. И., Буднюк А. А.]. – Одесса : Одес. гос. мед. ун-т, 
2008. – 260 с.
2. Chan V. W. Applying ultrasound imaging to interscalene brachial plexus 
block / V. W. Chan // Reg.  Anesth. Pain. Med. – 2003. – Vol. 28. – P. 340-
343.
3. Perlas A. Brachial plexus examination and localization using ultrasound 
and electrical stimulation: a volunteer study / A. Perlas, V. W. Chan, M. 
Simons // Anesthesiology. – 2003. – Vol. 99. – P. 429-435.
4. Sonographic mapping of the normal brachial plexus / Demondion X., 
Herbinet P., Boutry N. [et al.] // Am. J. Neuroradiol. – 2003. – Vol. 24. – P. 
1303-1309.
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Надключична 
блокада плечового сплетення

Показання: 
Оперативні втручання на  передпліччі, лікті, дистальній 
частині біцепса та плеча.

Протипоказання: 
Контралатеральний парез діафрагмального та зворот-
ного нервів, інфекція шкіри в місці пункції, контралате-
ральний пневмоторакс. 

Побічні ефекти / ускладнення: 
Синдром Бернара-Горнера, парез діафрагмального 
нерва, пневмоторакс, хілоторакс.

Анатомічні орієнтири: 
Кивальний м’яз, ключиця, надключична ямка.

Техніка блокади:
1. Нейростимуляційна техніка не рекомендована, врахо-
вуючи високий ризик розвитку пневмотораксу 
(блокада за Kulenkampf).

2. За допомогою ультразвукової техніки:
Пацієнт лежить на спині (без подушки!), голова дещо 
повернена до контралатерального боку, руки розташо-
вані вздовж тулуба. 
Виконання за короткою віссю для цієї блокади не реко-
мендовано. Показано при одноразовому введенні та при 
катетерній техніці за довгою віссю.
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 Можливі два варіанти: 
У напрямку від латерального до медіального і навпаки.  

Соноанатомічні орієнтири:  
Передній і середній драбинчасті м’язи, нервові стовбури 
і розгалуження плечового сплетення, підключична 
артерія і вена, перше ребро, плевра.

Техніка блокади. 
Лінійний датчик встановлюється в надключичній ямці, 
перпендикулярно розташуванню плечового сплетен-
ня. Верифікується підключична артерія. Стовбури і 
розгалуження плечового сплетення розташовуються 
в загальному фасціальному футлярі дещо поверхнево і 
латерально до артерії, можуть мати вигляд «бджолиних 
сот». Введення розчину МА здійснюється безпосередньо 
після проколу загального фасціального футляра, але не в 
окремі нервові стовбури. 

3. Техніка введення. 
Використовується голка Stimuplex А чи D 50 мм та кате-
тер, наприклад Contiplex D-Set, 55 мм. 
Використовують м’який пластиковий  катетер, що на 
3 см виводиться за кінчик голки.
Використовується 15 –25 мл місцевого анестетика. 

Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,75% – 15 мл, лідокаїн 1% – 10 мл.

Що робити, якщо?
Пацієнт із легеневими проблемами потребує ізольованої 
блокади плечового сплетення і збереження постійного 
самостійного дихання.

?
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Рекомендується надключична блокада плечового спле-
тення із мінімально можливим об’ємом місцевого ане-
стетика (менший ризик виникнення блокади діафраг-
мального нерва) із додатковою блокадою поверхневого 
шийного сплетення і надлопаткового нерва.
Якщо відбувається аспірація крові – підтягніть голку, 
змініть напрямок і повторно виконайте блокаду.

Практичні рекомендації авторів 
При артроскопії плечового суглоба ця блокада не є оп-
тимальною (вибір на користь міждрабинчастої), а при 
накладанні турнікета на верхню кінцівку і операціях 
на дистальному біцепсі є потреба в додатковій блокаді 
n.intercostobrachialis.

Потенційні помилки! 
Завжди обережно виконуйте пункцію в медіальному на-
прямку. Це пов’язано з ризиком ушкодження великих 
судин (підключична артерія). Сплетення розташоване 
поверхнево – глибоке введення голки може призвести 
до розвитку пневмотораксу із затримкою клінічних 
проявів до 12 год. післяопераційного періоду. 

!
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Мал. 13. Техніка виконання одноразової надключичної 
блокади плечового сплетення. 
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Мал. 11. Ультразвукова анатомія міждрабинчастої блокади: 
1 – груднинно-ключично- соскоподібний м’яз; 
2 – передній драбинчастий м’яз; 
3 – середній драбинчастий м’яз; 
4 – стовбури плечового сплетення.
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Використана література.
1. Ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block / [Chan V. W., 
Perlas A., Rawson R., Odukoya O.] // Anesth. Analg. – 2003. – Vol. 97. – P. 
1514-1517.
2. Perlas A. Brachial plexus examination and localization   using ultrasound 
and electrical stimulation: a volunteer study / A. Perlas, V. W. Chan, M. 
Simons // Anesthesiology. – 2003. – Vol. 99. – P. 429-435.
3. Sonographic mapping of the normal brachial plexus / Demondion X., 
Herbinet P., Boutry N. [et al.] // Am. J. Neuroradiol. – 2003. – Vol. 24. – P. 
1303-1309.
4. Ultrasound guidance speeds execution and improves the   quality of 
supraclavicular block / Williams S. R., Chouinard P., Arcand G. [et al.] // 
Anesth. Analg. – 2003. – Vol. 97. – P. 1518-1523.
5. Brachial plexus sonography: a technique for assessing the root level 
/ Martinoli C., Bianchi S., Santacroce E. [et al.] // Am. J. Roentgenol. 
– 2002. – Vol. 179. – P. 699-702.
6. Surface   landmarks of brachial plexus: ultrasound and magnetic 
resonance   imaging for supraclavicular approach with anatomical 
correlation / Apan A., Baydar S., Yilmaz S. [et al.] // Eur. J. Ultrasound.
 – 2001. – Vol. 13. – P. 191-196.
7. Sheppard D. G. Brachial plexus: demonstration at US. / D. G. Sheppard, 
R. B. Iyer, M. J. Fenstermacher // Radiology. – 1998. – Vol. 208. – P. 
402-406.
8. Yang W. T. Anatomy of the normal brachial plexus   revealed by 
sonography and the role of sonographic guidance in anesthesia of the 
brachial plexus / W. T. Yang, P. T. Chui, C. Metreweli // Am. J. Roentgenol. 
-  1998. – Vol. 171. – P. 1631-1636.
9.  Ultrasound-guided supraclavicular approach for regional anesthesia   of 
the brachial plexus / Kapral S., Krafft P., Eibenberger K. [et al.] // Anesth. 
Analg. – 1994. – Vol. 78. – P. 507-513.  
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Підключична 
блокада плечового сплетення

Показання:
Оперативні процедури та знеболення в дистальних 
відділах плеча, передпліччя, кисті, післяопераційна 
аналгезія. 

Протипоказання: 
Деформація грудної клітки (спірне, при застосуванні 
ультразвукової техніки), дислокований вбитий («вколо-
ченный») перелом ключиці.  

Побічні ефекти / ускладнення:
Синдром Бернара-Горнера, парез діафрагмального 
нерва, пункція судин (v.cefalica, підключичної артерії та 
вени), пневмоторакс. 

Анатомічні орієнтири: 
Яремна вирізка, латеральний край акроміону, підклю-
чична ямка. 

Техніка блокади:
1. Нейростимуляційна. 

Вертикальна піключична анестезія (доступ за Kilka, 
Geiger, Mehrkens). Пацієнт лежить на спині, руки розсла-
блені на животі. Місце пункції: половина відстані між 
вентральним кінцем акроміону та яремною вирізкою – 
прямо під ключицею (медіальний край внутрішньоклю-
чичної ямки). Напрямок повинен бути абсолютно пер-
пендикулярним опорній поверхні  (операційний стіл). 
Глибина пункції 2–4 см. Позитивна стимулююча від-
повідь від заднього пучка: розгиначів або згиначів м’язів 
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(променевого або серединного нервів). 
Глибина пункції 2–4 см.

2. За допомогою ультразвукової техніки:
Пацієнт лежить на спині (без подушки!), голова дещо 
повернена до контралатерального боку, руки розташо-
вані вздовж тулуба. 
Можливі коротка і довга вісь. Перевагу слід надавати 
блокаді за довгою віссю.

Соноанатомічні орієнтири: 
Підключичні артерія і вена, великий і малий грудний 
м’язи, плевра, І – ребро, аномальні кровоносні судини.

Техніка  блокади: 
Ультразвуковий датчик розташовується вздовж пле-
чогрудної складки, безпосередньо медіально від 
pr.coracobrachialis, перпендикулярно аксилярним суди-
нам. Основним орієнтиром є пульсуюча аксилярна ар-
терія, яка має бути чітко ідентифікована. Підключична 
вена розташовується дещо каудально і медіально від ар-
терії. Три гіперехогенних пучки розташовуються на 3-й, 
6-й і 9-й годині навколо артерії. Медіальний і латераль-
ний пучки розташовуються на 3-й і 9-й годині залежно 
від сторони блокади, задній на 6-й. Найчастіше медіаль-
ний пучок розташовується між артерією і веною. Техніка 
виконання – in plane. Голка просувається краніально – 
каудально і вглиб. Орієнтир – задній пучок. Анестетик і 
катетер вводиться між заднім і латеральним пучком – в 
такому випадку розповсюдження відбувається навколо 
артерії із захватом 3-х пучків. Якщо цього не відбуваєть-
ся, МА вводиться над аксилярною артерією (блокада 
медіального пучка) і між латеральним пучком і фасцією 
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малого грудного м’яза.

3. Техніка введення. 
Використовується голка Stimuplex А або D 50-100 мм, 
катетер (наприклад Contiplex ® D-Set, 55 мм). Використо-
вують  м’який  пластиковий  катетер, який на 3 см вихо-
дить за кінчик голки.

Дозування: 
25-40 мл місцевого анестетика. 

Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,75% – 20 мл, лідокаїн 1,5% – 10 мл.

Що робити, якщо?
Якщо латеральний орієнтир (вентральний апофіз 
акромioна) не знайдено, пальпують ключицю з медіаль-
ного боку в напрямку акроміально-ключичного суглоба. 
Латеральний край акроміона розташований допереду 
та латерально. Виконують  пальпацію гребеня лопатки 
зі спини до передньо-латерального краю акроміона та 
зупиняються в потрібній точці (для вертикальної бло-
кади). 
У випадку, якщо відбувається стимуляція м’язово-шкір-
ного нерва (двоголовий м’яз — латеральний пучок), 
пункція виявляється більш медіальною та поверхневою. 
В такому випадку потрібно потягнути голку не виходячи 
з під шкіри та змінити напрямок на більш латеральний 
(0,3-0,5 см) та провести голку перпендикулярно (!), при-
близно на 0,5-1 см глибше, ніж до цього (для вертикаль-
ної блокади).
Якщо відбувається аспірація крові – підтягніть голку, 
змініть напрямок і повторно виконайте блокаду.
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Практичні рекомендації авторів 
При оперативних втручаннях між плечовим і ліктьовим 
суглобами і при накладанні турнікета на верхню кінцівку 
є потреба в додатковій блокаді n.intercostobrachialis. Бло-
када n.intercostobrachialis не є «справжнім» блоком для 
лікування турнікетного болю, тому пацієнти потребу-
ють додаткового введення седативних і аналгетичних 
засобів.
При обробці поля для блокади слід проводити і анти-
септичну обробку надключичної ділянки. Надмірна 
складність блокади може призводити до необхідності 
виконання більш поверхневої блокади плечового спле-
тення надключичним доступом.
При близькому розташуванні пучків плечового сплетен-
ня до плеври, а також у астенічних пацієнтів, рекомен-
довано відводити руку пацієнта під кутом 90%, це дозво-
ляє пучкам групуватися і відійти від плеври.

Потенційні помилки! 
Завжди обережно виконуйте пункцію в медіальному на-
прямку. Це пов’язано з ризиком ушкодження великих 
судин (підключична артерія). Сплетення розташоване 
достатньо глибоко – неконтрольоване введення голки 
може призвести до розвитку пневмотораксу із затрим-
кою клінічних проявів до 12 год. післяопераційного 
періоду. При виконанні блокади необхідно весь час кон-
тролювати проходження кінчика голки.
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Мал. 15. Схематичне зображення плечового сплетення при 
підключичній блокаді. 
1 –латеральний край акроміона; 
2 – надгруднинна вирізка; 
3 – місце пункції (при нейростимуляційному пошуку); 
4 – підключична ямка; 
5 – пучки плечового сплетення.  
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5 
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Мал. 14. Ультразвукова анатомія надключичної блокади: 
1 – підключична артерія; 
2 – перше ребро; 
3 –передній і середній драбинчасті м’язи; 
4 – стовбури і розгалуження плечового сплетення; 
5 – плевра.
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Мал. 16. Ультразвукова анатомія підключичної блокади: 
1 – великий грудний м’яз; 
2 – малий грудний м’яз; 
3 – аксилярна вена; 
4 – аксилярна  артерія; 
5 – медіальний пучок; 
6 – задній пучок; 
7 – латеральний пучок; 
8 – плевра. 
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Мал. 17. Техніка виконання підключичної блокади.

Використана література.
1. Preliminary evaluation of infraclavicular catheters inserted using 
ultrasound guidance: through-the-catheter anesthesia is not inferior to 
through-the-needle blocks / Slater M. E., Williams S. R., Harris P. [et al.] // 
Reg. Anesth. Pain. Med. – 2007. – Vol. 32. – P. 296-302.
2. Bigeleisen P. E. Ultrasound-guided infraclavicular block in an 
anticoagulated and anesthetized patient / P. E. Bigeleisen // Anesth. Analg. 
– 2007. – Vol. 104. – P. 1285-1287.
3. Neurostimulation in ultrasound-guided infraclavicular block: a 
prospective randomized trial / Dingemans E., Williams S. R., Arcand G. [et 
al.] // Anesth. Analg. – 2007. – Vol. 104. – P. 1275-1280.
4. Hebbard P. Ultrasound guided posterior approach to the infraclavicular 
brachial plexus / P. Hebbard, C. Royse // Anaesthesia. – 2007. – Vol. 62. – P. 
539.
5. Spread of injectate associated with radial or median nerve-type motor 
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response during infraclavicular brachial-plexus block: an ultrasound 
evaluation / Bloc S., Garnier T., Komly B. [et al.] // Reg. Anesth. Pain. Med. 
- 2007. – Vol. 32. – P. 130-135.
6. Bigeleisen P. A comparison of two techniques for ultrasound guided 
infraclavicular block / P. Bigeleisen, M. Wilson // Br. J. Anaesth. – 2006. – 
Vol. 96. – P. 502-507.
7. Sonographically guided infraclavicular brachial plexus block in 
adults: a retrospective analysis of 1146 cases / [Sandhu N. S., Manne J. S., 
Medabalmi P. K., Capan L. M.] // J. Ultrasound. Med. – 2006. – Vol. 25. – P. 
1555-1561.
8. Sandhu N. S. Feasibility of an infraclavicular block with a reduced 
volume of lidocaine with sonographic guidance / N. S. Sandhu, C. S. 
Bahniwal, L. M. Capan // J. Ultrasound. Med. - 2006. – Vol. 25. – P. 51-56.
9. Simultaneous bilateral infraclavicular brachial plexus blocks with low-
dose lidocaine using ultrasound guidance / Sandhu N. S., Maharlouei B., 
Patel B. [et al.] // Anesthesiology. – 2006. – Vol. 104. – P. 199-201.
10. Use of magnetic resonance imaging to define the anatomical location 
closest to all three cords of the infraclavicular brachial plexus / Sauter A. 
R., Smith H. J., Stubhaug A. [et al.] // Anesth. Analg. – 2006. – Vol. 103. –P. 
1574-1576.
11. Trand Q. The «double bubble» sign for successful infraclavicular 
brachial plexus blockade / Q. Trand, R. Charghi, R. J. Finlayson // Anesth. 
Analg. – 2006. – Vol. 103. – P. 1048-1049.
12. Ultrasound-guided infraclavicular versus supraclavicular block / 
Arcand G., Williams S. R., Chouinard P. [ et al.] // Anesth. Analg. – 2005. – 
Vol. 101. – P. 886-890.
13. Marhofer P. Vertical infraclavicular brachial plexus block in children: a 
preliminary study / P. Marhofer // Paediatr. Anaesth. – 2005. – Vol. 15. – P. 
530-531.
14. Porter J. M. Needle placement and injection posterior to the axillary 
artery may predict successful infraclavicular brachial plexus block: a report 
of three cases / J. M. Porter, C. J. McCartney, V. W. Chan // Can. J. Anaesth. 
– 2005. – Vol. 52. – P. 69-73.
15. Brull R. A novel approach to infraclavicular brachial plexus block: the 
ultrasound experience / R. Brull, C. J. McCartney, V. W. Chan // Anesth. 
Analg. - 2004. – Vol. 99. P. 950-951.
16. Ultrasound guidance for infraclavicular brachial plexus anaesthesia in 
children / [Marhofer P., Sitzwohl C., Greher M., Kapral S.] // Anaesthesia. – 
2004. – Vol. 59. –P. 642-646.
17. Sandhu N. S. The cost comparison of infraclavicular brachial plexus 
block by nerve stimulator and ultrasound guidance / N. S. Sandhu, D. S. 
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Sidhu, L. M. Capan // Anesth. Analg. – 2004. – Vol. 98. – P. 267-268.
18. Nadig M. Ultrasound-guided infraclavicular brachial plexus block / M. 
Nadig, G. Ekatodramis, A. Borgeat // Br. J. Anaesth. – 2003. – Vol. 90. – P. 
107-108.
19. Ultrasonographic assessment of topographic anatomy in volunteers 
suggests a modification of the infraclavicular vertical brachial plexus block 
/ Greher M., Retzl G., Niel P. [et al.] // Br. J. Anaesth. – 2002. – Vol. 88. – P. 
632-636.
20. Sandhu N. S. Ultrasound-guided infraclavicular brachial plexus block / 
N. S. Sandhu, L. M. Capan // Br. J. Anaesth. – 2002. – Vol. 89. – P. 254-259.
21. Ootaki C. Ultrasound-guided infraclavicular brachial plexus block: 
an alternative technique to anatomical landmark-guided approaches / C. 
Ootaki, H. Hayashi, M. Amano // Reg. Anesth. Pain. Med. – 2000. – Vol. 
25. – P. 600-604.
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Аксилярна 
блокада плечового сплетення 

(доступ за Jong)

Показання:
Оперативні втручання та знеболення на лікті, перед-
пліччі та кисті. 

Протипоказання: 
Без особливостей. 

Побічні ефекти / ускладнення: 
Гематома, якщо плечова артерія пошкоджена. 

Анатомічні орієнтири:
Пахвова артерія, дзьобоподібно-плечовий м’яз, медіаль-
ний пучок двоголового м’яза, великий та малий грудний 
м’язи. 

Техніка блокади: 
1. Нейростимуляційна.

Хворий лежить на спині, рука у плечовому суглобі відве-
дена на 90°, ліктьовий суглоб зігнутий на 90°.
Місце проколу: трохи вище точки пульсації пахвової ар-
терії в проміжку між артерією та дзьобоподібно-плечо-
вим м’язом, злегка під великим грудним м’язом. Введіть 
голку під кутом приблизно 30°, паралельно пахвовій ар-
терії, взявши курс дуже поверхнево. 
Глибина проколу: 1-3 см. 
Позитивна відповідь на стимуляцію, викликана з сере-
динного нерва: скорочуються  м’язи згиначів пальців.
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2. За допомогою ультразвукової техніки:
Пацієнт лежить на спині, рука відведена.
Можливі коротка і довга вісь. 
Перевагу слід надавати одноразовій блокаді.

Соноанатомічні орієнтири: 
Плечова артерія і вени, двоголовий м’яз плеча, триголо-
вий м’яз плеча, нервові стовбури.

Техніка блокади: 
Ультразвуковий датчик розташовується паралельно пле-
човій складці і перпендикулярно ходу плечових судин. 
Тиск на датчик має бути мінімальним. Візуалізуються 
аксилярні артерія і вени. Серединний нерв найчастіше 
розташовується над артерією, ліктьовий – поза артерією, 
а променевий за артерією. М’язово-шкірний нерв не вхо-
дить до нервово-судинного пучка і розташовується між 
m.biceps brachii і m.coracobrachialis вищe і латеральніше 
артерії, між 7-ю і 10-ю годинами. 
Нервові стовбури мають гіпоехогенний центр і гіперехо-
генне кільце. Кількість рухів голкою має бути мінімаль-
ною – це зменшить ризик пошкодження судин. Рухи 
голкою необхідно постійно контролювати в площині 
датчика. Розчин МА вводиться навколо кожного нерво-
вого стовбура, а не навколо артерії. М’язово-шкірний 
нерв блокується останнім із того ж місця проколу після 
транспозиції голки, до того ж може мати різний вигляд.

3. Техніка введення. 
Використовують голку Stimuplex А 50 мм.

Дозування: 
25-40 мл місцевого анестетика (5-10 мл на кожен 
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нервовий стовбур).

Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,75%  – 15 мл, лідокаїн 1% – 10 мл.

Що робити, якщо?
Якщо на стимуляцію немає відповіді (пункція, ймовір-
но, занадто глибока), потрібно потягнути голку та з 
обережністю провести її паралельніше площині по до-
тичній до появи відповіді. При виявленні стимуляції 
м’язово-шкірного нерва (голка не знаходиться у футлярі 
нервово-судинного пучка) потягніть  голку, проведіть її 
менш глибоко та більш по дотичній до артерії (викори-
стання нейростимуляційної техніки).
Якщо відбувається аспірація крові – підтягніть голку, 
змініть напрямок і повторно виконайте блокаду.

Практичні рекомендації авторів 
При накладанні турнікета на верхню кінцівку і опе-
ративних втручаннях на передпліччі є потреба в 
додатковій блокаді n.intercostobrachialis. Блокада 
n.intercostobrachialis не є «справжнім» блоком для ліку-
вання турнікетного болю, тому пацієнти потребують до-
даткового введення седативних і аналгетичних засобів.
При обробці поля для блокади слід проводити і анти-
септичну обробку підключичної ділянки. 
Неможливість відведення руки у пацієнтів із перелома-
ми може призводити до необхідності виконання блока-
ди плечового сплетення підключичним доступом.
Блокаду у пацієнтів із переломами краще проводити із 
внутрішньовенною седацією і аналгезією та частотою 
нейростимулятора 1мГц.

?
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Потенційні помилки та небезпеки!: 
Пункція занадто глибока, труднощі виявлення пахвової 
артерії. Аспіраційні проби не завжди можуть давати ре-
зультат  – бупівакаїн використовувати не бажано.

Мал. 18. Схематичне зображення плечового сплетення при 
аксилярній блокаді. 
1 – м’язово-шкірний нерв; 
2 – пахвова ямка; 
3 – місце пункції; 
4 – аксилярна артерія; 
5 – нервові стовбури.   
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Мал. 16. Ультразвукова анатомія підключичної блокади: 
1 – великий грудний м’яз; 
2 – малий грудний м’яз; 
3 – аксилярна вена; 
4 – аксилярна  артерія; 
5 – медіальний пучок; 
6 – задній пучок; 
7 – латеральний пучок; 
8 – плевра. 
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Мал. 19. Ультразвукова анатомія аксилярної блокади: 
1 – двоголовий м’яз плеча; 
2 – дзьобоподібно-плечовий м’яз; 
3 – плечова кістка; 
4 – м’язово-шкірний нерв.
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Мал. 21. Техніка виконання аксилярної блокади.

Використана література.
1. Ultrasound-guided brachial plexus block in a patient with multiple 
glomangiomatosis // [Duggan E., Brull R., Lai J, Abbas S.] // Reg. Anesth. 
Pain. Med. – 2008. – Vol. 33. – P. 70-73.
2. A prospective, randomized comparison between ultrasound and nerve 
stimulation guidance for multiple injection axillary brachial plexus block / 
Casati A., Danelli G., Baciarello M. [et al.] //  Anesthesiology. – 2007. – Vol. 
106. – P. 992-996.
3. Ultrasound guidance improves success rate of axillary brachial plexus 
block / Chan V. W., Perlas A., McCartney C. J. [et al.] // Can. J. Anaesth. – 
2007. – Vol. 54. – P. 176-182.
4. Bigeleisen P. E. Nerve puncture and apparent intraneural injection 
during ultrasound-guided axillary block does not invariably result in 
neurologic injury / P. E. Bigeleisen // Anesthesiology. – 2006. – Vol. 105. – 
P. 779-783.
5. Ultrasound guidance improves the success rate of a perivascular 
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axillary plexus block / Sites B. D., Beach M. L., Spence B. C. [et al.] // Acta 
Anaesthesiol. Scand. – 2006. – Vol. 50. – P. 678-684.
6. The sensitivity of motor response to nerve stimulation and paresthesia 
for nerve localization as evaluated by ultrasound / Perlas A., Niazi A., 
McCartney C. [et al.] // Reg. Anesth. Pain. Med. -  2006. – Vol. 31. – P. 
445-450. 
7. Gray A. T. «Bayonet artifact» during ultrasound-guided transarterial 
axillary block / A. T. Gray, I. Schafhalter-Zoppoth // Anesthesiology. – 
2005. – Vol. 102. – P. 1291-1292.
8. Ultrasound-guided anaesthesia of the axillary brachial plexus:   efficacy 
of multiple injection approach / Schwemmer U., Markus C. K., Greim C. A. 
[et al.] // Ultraschall Med. – 2005. – Vol. 26. – P. 114-119.
9. A randomized trial of ultrasound-guided brachial plexus anaesthesia in 
upper limb surgery / Soeding P. E., Sha S., Royse C. E. [et al.] // Anaesth. 
Intensive Care. – 2005. – Vol. 33. – P.  719-725.
10. Bigeleisen P. E. The bifid axillary artery / P. E. Bigeleisen // J. Clin. 
Anesth. – 2004. – Vol. 16. – P. 224-225.
11. Ultrasonographic findings of the axillary part of the brachial plexus / 
[Retzl G., Kapral S., Greher M., Mauritz W.] // Anesth. Analg. – 2001. – 
Vol. 92. – P. 1271-1275.
12. Guzeldemir M. E. Ultrasonographic guidance in placing a catheter for 
continuous axillary brachial plexus block / M. E. Guzeldemir, B. Ustunsoz 
// Anesth. Analg. – 1995. – Vol. 81. – P. 882-883.
13. Ting P. L., Sivagnanaratnam V. Ultrasonographic study of the spread 
of   local anaesthetic during axillary brachial plexus block / Ting P. L., 
Sivagnanaratnam V. // Br. J. Anaesth. -  1989. – Vol. 63. – P. 326-329.
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Чохол для ультразвукового датчика

www.aptechka.kiev.ua
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Додаткові блокади верхньої кінцівки

Блокада 
поверхневого шийного сплетення

Показання: 
Додаткова анестезія при оперативних втручаннях на 
плечовому суглобі, ключиці та підключичній ділянці.

Протипоказання: 
Не має. 

Побічні ефекти / ускладнення: 
Парез діафрагмального нерва, пневмоторакс, 
субарахноїдальне (епідуральне) введення.

Анатомічні орієнтири: 

Груднинно-ключично-соскоподібний м’яз, ключиця, 
pr.mastoideus.

Техніка блокади:
Пацієнт лежить на спині, голова дещо повернута до кон-
тралатерального боку, руки розташовані вздовж тулуба. 
Місце проколу – задній край середини груднинно-клю-
чично-соскоподібного м’яза. Розчин МА  вводиться 
вздовж м’яза доверху і донизу підшкірно.

Техніка введення. 
Використовується звичайний шприц і голка 25G.
Використовується 10 мл МА.

Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,5%.
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Мал. 22. Техніка виконання блокади поверхневого 
шийного сплетення.

Використана література
1. Interscalene cervical plexus block: A single-injection technic / Winnie A. 
P. [et al.] // Anesth. Analg.  – 1975. – Vol. 54, № 3. – P. 370-375.
2. Superficial or deep cervical plexus block for carotid endarterectomy: 
a systematic review of complications / Pandit J. J. [et al.] // British. J. 
Anesthesia. – 2007. – Vol. 99, № 2. – P. 159-169.
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Блокада надлопаткового нерва 
(доступ за Meier)

Показання: 
Додаткова блокада при оперативному втручанні на пле-
човому суглобі, лікувальна блокада при «заморожено-
му» плечі.

Протипоказання: 
Не має. 

Побічні ефекти / ускладнення: 
Пункція надлопаткової артерії.

Анатомічні орієнтири: 
Ость лопатки.

Техніка блокади:
Нейростимуляційна техніка:

Пацієнт сидить. Рука на стороні блокади відведена 
вперед. 
Місце проколу – 1–2 см краніальніше і медіальніше від 
середини лопаткової ості. Напрямок голки під кутом 45° 
каудально і латерально від серединної лінії тіла. Глибина 
проколу 3–5 см. Позитивна відповідь на стимуляцію від 
надостьового чи підостьового м’язів.

Техніка введення. 
Використовується голка Stimuplex А чи D 50 мм та ка-
тетер, наприклад Contiplex D-Set, 55 мм. Використову-
ють  м’який  пластиковий  катетер, який виводиться за 
кінчик голки на 3 см. Можна для одноразової блокади 
використовувати звичайний шприц та голку. 
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Використовується 5–10 мл місцевого анестетика.

Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,75% – 5мл. 

Що робити, якщо?
Якщо не відбувається стимуляційна відповідь – 
спробувати знайти дно надлопаткової ямки або змінити 
кут і повторно виконати блокаду. 

Практичні рекомендації авторів 
Відсутність нейростимуляційної відповіді не є визна-
чальною для ефективності блокади надлопаткового 
нерва. Якщо відповідь не отримано, то анестетик вво-
диться за анатомічними орієнтирами (у збільшеному 
об’ємі – 10 мл).
Надлопатковий нерв не виконує сенсорну іннервацію 
шкіри плеча, він іннервує капсулу суглоба.

Потенційні помилки! 
Не виконуйте введення розчину МА, якщо при аспіра-
ційній пробі отримали кров (однойменна артерія про-
ходить поруч).

?
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Мал. 23.  Схематичне зображення надлопаткового нерва. 
1 – латеральний кінець ості лопатки; 
2 – медіальний кінець ості лопатки; 
3 – місце пункції; 
4 – надлопатковий нерв; 
5 – плечове сплетення.

������1201.indd   65 20.01.2014   17:02:14



66

Мал. 24. Техніка виконання блокади надлопаткового нерва.

Використана література.
1. Brown D. E. Pain relief by suprascapular nerve block in gleno – humeral 
arthritis / D. E. Brown, D. C. James, S. Roy // Scand. J. Rheumatol. – 1988. – 
Vol. 17. – P. 411-415.
2. Lhotel L. Postoperative analgesia after arthroscopic shoulder surgery: 
suprascapular nerve block, intraarticular analgesia or interscalene brachial 
plexus block / L. Lhotel, Fabre B, Okais L. // Reg. 
Anesth. Pain. Med. – 2001. – Vol. 26 , № 2, Suppl. – P. 34.
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Блокада міжреберно – плечового нерва
Показання: 

Додаткова блокада при оперативному втручанні на 
плечі, ліктьовому суг лобі, медіальній частині перед-
пліччя, накладанні турнікета.

Протипоказання: 
Немає. 

Побічні ефекти / ускладнення: 
Немає.

Анатомічні орієнтири: 
Пахвова складка.

Техніка блокади:
Хворий лежить на спині, рука у плечовому суглобі відве-
дена на 90°, ліктьовий суглоб зігнутий також на 90°.
Місцевий анестетик вводиться підшкірно вздовж па-
хвинної складки між передньою головкою дельтоподіб-
ного м’яза і довгою головкою триголового м’яза.

Техніка введення: 
Використовується звичайний шприц та голка 25G.
Використовується 5–10 мл місцевого анестетика.

Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,5% – 10 мл. 

Практичні рекомендації авторів 
Блокада міжреберно – плечового нерва не є «справж-
нім» блоком для лікування турнікетного болю. Біль при 
накладанні турнікета пов’язаний із ішемізацією м’язів, 
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Мал. 24.  Техніка виконання  блокади міжреберно – 
плечового нерва.

Використана література.
Upper extremity regional anesthesia: essentials of our current 
understanding / Neal J. M., Gerancher J. C., Hebl J. R. [et al.] // Reg. 
Anesth. – 2009. – Vol. 34, № 2. – P. 134-170.

тому пацієнти потребують додаткового введення седа-
тивних та аналгетичних засобів.
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Блокади тулуба і живота.

Поперечна блокада живота
Показання: 

Компонент анестезії при оперативних втручаннях на 
органах черевної порожнини (відкритих і лапароскопіч-
них) та метод післяопераційної аналгезії.

Протипоказання:  
Інфекція шкіри у місці пункції. 

Побічні ефекти / ускладнення: 
Внутрішньопечінкове введення МА, гематома кишків-
ника, внутрішньочеревне введення (всі ускладнення за 
відсутності ультразвукового контролю).

Анатомічні орієнтири: 
Реберна дуга, передня верхня клубова ость, лінія Тюфьє, 
трикутник Пті.

Техніка блокади:
1. За анатомічними орієнтирами і подвійному провалу – 
не рекомендована, враховуючи високий ризик розвитку 
можливих ускладнень і тяжкості визначення орієнтирів 
у пацієнтів із ожирінням (виконується в трикутнику 
Пті).

2. За допомогою ультразвукової техніки:
Пацієнт лежить на спині, рука відведена в сторону. 
Виконання за короткою віссю для такої блокади не реко-
мендоване. За довгою віссю вона показана при однора-
зовому введенні та катетерній техніці. 
Напрямок від медіального до латерального. 
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2 види блокади: 
Підреберна (датчик встановлюється паралельно ребер-
ній дузі) – для знеболення у верхній половині живота, 
і задній ТАР блок – для знеболення середньої і нижньої 
третини живота.   

Соноанатомічні орієнтири:  
Внутрішній і зовнішній косі м’язи живота, поперековий 
м’яз живота, очеревина, перистальтуючий кишківник.

Техніка блокади. 
Лінійний датчик встановлюється між реберною дугою і 
верхньою здухвинною віссю по передньо- чи середньо-
аксилярній лінії, паралельно лінії Тюфьє. Верифікують-
ся всі групи м’язів. МА вводиться у фасціальний простір 
між внутрішнім косим і поперековим м’язом живота. 

3. Техніка введення. 
Використовується голка Stimuplex А 150 мм – 100 мм для 
одноразової блокади та катетер, наприклад Contiplex 
D-Set, 105 мм. Використовують  м’який  пластиковий  
катетер, який виводиться за кінчик голки на 3 см.
Використовується 20 мл МА для нижнього 
однолатерального доступу і 10 мл для субкостального 
доступу. 

Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,2 - 0,5% – 10 мл. 

������1201.indd   70 20.01.2014   17:02:16



?

!

71

Що робити, якщо?
Якщо відбувається аспірація повітря – витягніть голку. 
Виконайте повторну блокаду іншою голкою. В післяопе-
раційному періоді слідкуйте за можливим виникненням 
і розвитком перитоніту.
Практичні рекомендації авторів – ТАР-блок не забез-
печує повноцінну анестезію, аналгезію при великій аб-
домінальній хірургії та вісцеральну аналгезію. ТАР-блок 
може використовуватися як компонент мультимодаль-
ної анестезії чи післяопераційної аналгезії. 

Потенційні помилки! 
Завжди обережно виконуйте пункцію. Місцевий ане-
стетик має бути достовірно введений у фасціальний 
проміжок між м’язами. Ризик інтоксикації місцевим 
анестетиком пов’язаний із білатеральним блоком і висо-
кою концентрацією. 
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Мал. 25. Схематичне зображення іннервації при TAP блокаді.     
1 – міжреберний нерв (Th 7); 
2 – грудо – черевний нерв (Th 10); 
3 – клубово – підчеревний нерв (Th 12 – L I); 
4 – клубово – пахвинний нерв (L I); 
5 – пахвинно – стегновий нерв (LI – LII). 
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Мал. 26. Ультразвукова анатомія ТАР-блокади. 
1 – зовнішній косий м’яз живота; 
2 – внутрішній косий м’яз живота; 
3 – поперековий м’яз живота; 
4 – місце введення місцевого анестетика. 
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Мал. 26. Техніка виконання ТАР-блоку.
Використана література.

1. Rafi A. N. Abdominal field block: a new approach via the lumbar triangle 
/ A. N. Rafi // Anaesthesia. – 2001. – Vol. 56, № 10. – P. 1024. 
2. Transversus abdominis plane block: a cadaveric and radiological 
evaluation / McDonnell J. G., O’Donnell B. D., Farrell T. [et al.] // Reg. 
Anesth. Pain Med. – 2007. – Vol. 32, № 5. – P. 399.
3. The transversus abdominis plane block provides effective postoperative 
analgesia in patients undergoing total abdominal hysterectomy / Carney J., 
McDonnell J. G., Ochana A. [et al.]  // Anesth. Analg. – 2008. – Vol. 107, № 
6. – P. 2056.
4. The analgesic efficacy of transversus abdominis plane block after 
abdominal surgery: a   prospective randomized controlled trial / 
McDonnell J. G., O’Donnell B., Curley G. [et al.]  // Anesth. Analg. – 2007. 
– Vol. 104, № 1. – P. 193.
5. Ultrasound-guided transversus abdominis plane (TAP) block / Hebbard 
P., Fujiwara Y., Shibata Y. [et al.] // Anaesth. Intensive Care. – 2007. – Vol. 
35, № 4. – P. 616.
6. Ultrasound imaging for transversus abdominis blocks / Walter E. J., 
Smith P., Albertyn R. [et al.] // Anaesth. – 2008. – Vol. 63, № 2. – P. 211.
Rozen W. M., Tran T. M., Ashton M. W. [et al.] // Clin. Anat. – 2008. – Vol. 
21, № 4. – P. 325.
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Грудна паравертебральна 
унілатеральна блокада 

(доступ за Luyet)

Показання: 
Післяопераційне знеболення після торакотомії, тора-
коскопії, мастектомії, знеболення після травматичного 
ушкодження грудної клітки, перелому ребер, хронічний 
больовий синдром (корінцевий біль).

Протипоказання: 
Загальні. 

Побічні ефекти / ускладнення: 
Пункція та катетеризація плевральної порожнини, 
пункція та катетеризація епідурального простору.

Анатомічні орієнтири: 
Oстисті відростки, міжреберні проміжки.

Техніка блокади:
1. Нейростимуляційна. 

Нейростимуляція не рекомендована, тому що електрич-
на вісь не повинна проходити через серце.

2. За допомогою ультразвукової техніки 
(На прикладі грудної блокади на рівні ThV з метою зне-
болення після торакотомії ). 
Положення хворого – сидячи з вигнутою спиною та при-
веденим підборіддям до груднини ( як при епідуральній 
блокаді ).

Соноанатомічні орієнтири: 
Остисті відростки, поперечні відростки, ребра, 
парієтальна плевра.
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Техніка блокади: 
Лінійний датчик косо розташований в V міжребер’ї. 
Точка пункції – на 3–4 см латеральніше остистого 
відростка. Голка відносно датчика проводиться в поло-
женні in plane в краніальному та медіальному напрямках 
під кутом 45° до шкіри. Глибина пункції – 4–6 см залеж-
но від комплекції пацієнта.

3.   Техніка введення. 
Для одноразового введення використовується голка 
Stimuplex D55, застосовують 15 мл розчину МА.
Для пролонгованої аналгезії використовується голка 
Contiplex D55 та м’який пластиковий 
катетер, який виходить за кінчик голки на 3 см. 

Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,5 – 0,75 % – 15 мл для анестезії, 
ропівакаїн 0,2 % 6 – 10 мл на годину для післяоперацій-
ної аналгезії. 

Що робити якщо?
Якщо не вдається катетеризувати паравертебральний 
простір? Підтягнути канюлю на 1–3 мм, 
додатково ввести 3–5 мл розчину NaCl 0,9%. 
Повторити спробу катетеризувати паравертебральний 
простір.

Потенційні помилки та небезпека! 
Ризик пункції плевральної порожнини з можливим 
розвитком пневмоторакса.
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Мал. 27. Схематичне зображення паравертебрального 
простору при відповідній блокаді. 
1 – поперекові відростки грудних хребців; 
2 – тіла хребців; 
3 – місце пункції; 
4 – ребра; 
5 –міжреберні нерви.
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Мал. 26. Ультразвукова анатомія ТАР-блокади. 
1 – зовнішній косий м’яз живота; 
2 – внутрішній косий м’яз живота; 
3 – поперековий м’яз живота; 
4 – місце введення місцевого анестетика. 
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Мал. 28. Ультразвукова анатомія паравертебральної блокади. 
1 – грудний хребець; 
2 – плевра; 
3 – паравертебральний простір; 
4 – місце введення місцевого анестетика.
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Мал. 29. Техніка виконання паравертебральної блокади.

Використана література. 
1.Eason M. J. Paravertebral thoracic block-a reappraisal / M. J. Eason, R. 
Wyatt // Anaesthesia. – 1979. – Vol. 34, № 7. – P. 638.
2.Karmakar M. K. Thoracic paravertebral block / M. K. Karmakar // 
Anesthesiology. – 2001. – Vol. 95, № 3. – P.  771.
3.Paravertebral blockade. Failure rate and complications / Lonnqvist P. A., 
MacKenzie J., Soni A. K. [et al.] // Anaesthesia. – 1995. – Vol. 50, № 9. – P. 
813.
4.Ultrasound guided thoracic paravertebral block in breast surgery / Hara 
K., Sakura S., Nomura T. [et al.] // Anaesthesia. – 2009. – Vol. 64, № 2. – P. 
223.
5.Sonographic measurement of needle insertion depth in paravertebral 
blocks in women / Pusch F., Wildling E., Klimscha W. [et al.] // Br. J. 
Anaesth. – 2000. – Vol. 85, № 6. – P. 841.
6.Lang S. A. Thoracic paravertebral nerve block, nerve stimulator guidance 
and the endothoracic fascia / S. A. Lang, T. Saito // Anaesthesia. – 2005. – 
Vol. 60, № 9. – P. 930.
7.Vallieres E. The costovertebral angle. / E. Vallieres // Thorac. Surg. Clin. – 
2007. – № 17. – P. 503-510.
8.Varying anatomical injection   points within the thoracic paravertebral 
space: effect on spread of solution and nerve blockade / 
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Блокади нижньої кінцівки

Блокада поперекового сплетення 
Рsoas compartment block 

(доступ за Chayen)

Показання: 
Оперативні втручання у ділянці іннервації попереко-
вого сплетення; у поєднанні з проксимальною блока-
дою сідничого нерва  для  оперативних втручань на нозі  
(ендопротезування кульшового та колінного суглобів, 
DHS-система, заміна хрестоподібної зв’язки і т. інш.), 
післяопераційне знеболювання.

Протипоказання:
Виражений  гіперлордоз (відносне), порушення згортан-
ня крові. 

Побічні ефекти / ускладнення: 
Судинна пункція (паравертебральні вени), тотальна 
спінальна чи епідуральна анестезія, перитонеальне 
введення, контралатеральна епідуральна анестезія,
 підкапсульна гематома нирки, поперековий абсцес 
при катетерній техніці.  

Анатомічні орієнтири: 
Задня верхня ость клубової кістки, міжостиста лінія, 
остистий паросток LIV, бічний паросток LV. 

Техніка блокади. 
Нейростимуляційна техніка:

Пацієнт лежить на боку (або сидить), зігнувши 
шийний відділ хребта. Місце проколу: на 3 см 
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каудальніше і на 4,5 – 5 см парамедіальніше від 
остистого паростка LIV. Голку вставляють у сагітально-
му напрямку; доторкнувшись до поперекового паростка 
LV, потягти голку та направити її нижче, просунувши 
вздовж останнього на 2 см. Глибина проколу 6–10 см. 
Позитивна відповідь від стимуляції стегнового нерва: 
чотириголового м’яза (зазвичай, латеральний пучок). 
Прокол також можливий на рівні поперекового відрост-
ка LIV. У такому випадку голку спрямовують у каудаль-
ному напрямку під поперечним відростком.

За допомогою ультразвукової техніки:
 Блокада можлива за довгою і короткою віссю. 

 Соноанатомічні орієнтири: 
Параспінальні м’язи (m.erector spinae, m. quadratus 
lumborum), тіла хребців LIII – LIV і LV, великий попере-
ковий м’яз, поперечні відростки хребців, фасетні 
суглоби.

Техніка блокади:
Пацієнт лежить на контралатеральному боці. Конвекс-
ний датчик частотою 2–4 мГц, встановлюється вздовж 
хребта на стороні блокади на рівні LІІ – LV. Верифіку-
ються спочатку фасетні суглоби, потім датчик зміщуєть-
ся приблизно на 1 см вверх по спині, верифікуються по-
перекові паростки хребців, великий поперековий м’яз, 
очеревина, перистальтуючий кишківник. Поперекове 
сплетення знаходиться на 1/3 глибини поперекового м’я-
за і на глибині 8 – 11 см від шкіри. Відмічається відстань 
і місце для найкращої пункції. У одному випадку засто-
сування ультразвуку може бути закінчено (відсутність 
адекватної візуалізації нервових стовбурів, наявність 
кісткових утворів, глибина і великі розміри датчика), 
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в іншому випадку датчик повертають під кутом 90° і ви-
конують блокаду за технологією in-plane в напрямку від 
медіального до латерального. Також можливе виконан-
ня блокади за технологією out–off –plane у доступній для 
введення голки точці. 

3. Техніка введення. 
Використовується голка Stimuplex А 150 мм – 100 мм для 
одно-разової блокади та катетер, наприклад Contiplex 
D-Set, 105 мм. Використовують  м’який  пластиковий  
катетер, який виводиться за кінчик голки на 3 см.

Дозування: 
30–50 мл місцевого анестетика, тест-доза 5 мл.

Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,5% – 30 мл, лідокаїн 1,5% – 10 мл. 

Що робити якщо?
У випадку, якщо відбувається стимуляція затульного 
нерва (cкорочуються привідні м’язи), потягніть голку та 
спрямуйте її дещо латеральніше. Якщо при цьому від-
бувається стимуляція четвертого поперекового нерва, 
яка проявляється скороченнями гомілкової групи, то 
потрібно потягнути голку; провести її латеральніше 
орієнтира, зазначеного в посібнику (напрямок проколу 
занадто медіальний). 
У випадку, якщо немає дотику до поперечного парост-
ка та відповіді на стимуляцію, потрібно перевірити від-
стань між місцем пункції і середньою лінією (максимум 
5 см), і, за необхідності (місце проколу або напрямок 
може бути занадто латеральним), скоригуйте напрямок 
проколу та положення пацієнта. Адекватна відповідь на 
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стимуляцію можлива також без попереднього дотику до 
поперекового паростка!

Практичні рекомендації авторів 
Не проводити голку глибше 11 см від шкіри – загроза 
пункції черевної порожнини. 
При скороченні м’язів задньої поверхні стегна, необхід-
но підтягнути голку і змінити її напрямок до латераль-
ного. Запорукою ефективної блокади є скорочення чо-
тириголового м’яза стегна.
Блокаду при оперативних втручаннях на нижній кінців-
ці слід поєднувати із проксимальною блокадою сідничо-
го нерва, а у ділянці кульшового суглоба доповнювати 
блокадою підшкірних гілок n.illioinguinalis.

Потенційні помилки! 
Не рекомендується виконувати пункцію в медіальному 
напрямку (до хребта)! Це пов’язано з ризиком епіду-
рального або навіть інтратекального розповсюдження 
місцевого анестетика.
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Мал. 30. Схематичне зображення поперекового сплетення при 
відповідній блокаді.
1 – клубовий гребінь; 
2 – задня верхня ость клубової кістки; 
3 – остистий паросток LIV; 
4 – місце пункції.
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Мал. 31. Ультразвукова анатомія psoas compartment blok. 
1 – поперекові паростки; 
2 – м’яз, випрямляючий спину; 
3 – великий поперековий м’яз; 
4 – місце введення місцевого анестетика.
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Мал. 31а. Ультразвукова анатомія psoas compartment blok. 
1 – тіло хребця; 
2 – остистий паросток; 
3 – великий поперековий м’яз; 
4 – місце введення місцевого анестетика; 
5 – фасетний суглоб; 
6 – поперекове сплетення. 
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Мал. 31а. Ультразвукова анатомія psoas compartment blok. 
1 – тіло хребця; 
2 – остистий паросток; 
3 – великий поперековий м’яз; 
4 – місце введення місцевого анестетика; 
5 – фасетний суглоб; 
6 – поперекове сплетення. 
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Мал. 32. Техніка виконання psoas compartment blok.
Використана література. 

1.Майер Г. Периферическая регионарная анестезия :  Атлас / Г. Майер, 
Й. Бютнер ; [пер. с анг. / под ред. П. Р. Камчатнова]. – М. : Бином. 
Лаборатория знаний, 2010. – 260 с.
2.Mehrkens H. Peripheral regional anesthesia / H. Mehrkens, P. Geiger, J. 
Winkelmann. – [2-nd expanded edition]. – 2010. – 95 p. 
3.Ultrasound guided lumbar   plexus block for open reduction and internal 
fixation of hip fracture / Morimoto M., Kim J. T., Popovic J. [et al.] // Pain 
Pract. – 2006. - №  6. – P. 124-126.
4.Awad I. T. Posterior lumbar plexus block: anatomy, approaches, and 
techniques / I. T. Awad, E. M. Duggan // Reg. Anesth. Pain Med. – 2005. – 
Vol. 30. – P. 143-149.
5.Johr M. The right thing in the right place: lumbar plexus block in children 
/ M. Johr // Anestesiology. – 2005. – Vol. 102. – P. 865-866.
6.Ultrasound guidance   for the psoas compartment block: an imaging 
study / [Kirchmair L., Entner T., Kapral S., Mitterschiffthaler G.] // Anesth. 
Analg. – 2002. – Vol. 94. – P. 706-710.
7.A study of the paravertebral anatomy for   ultrasound-guided posterior 
lumbar plexus block / Kirchmair L., Entner T., Wissel J. [et al.] // Anesth. 
Analg. – 2001. – Vol. 93. – P. 477-481.
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Блокада стегнового нерва

Показання: 
Оперативні втручання на нижній кінцівці  в області 
іннервації стегнового та латерального шкірного нерва 
стегна у поєднанні з проксимальною блокадою сідни-
чого  нерва, артроскопія колінного суглоба, пластика 
передньої хрестоподібної зв’язки, переломи стегнової 
кістки, втручання на чотириголовому м’язі стегна, піс-
ляопераційне знеболення і реабілітація.

Протипоказання:
Загальні.

Побічні ефекти / ускладнення: 
Судинна пункція (стегнова артерія або вена) 

Анатомічні орієнтири: 
Пахвинна складка, стегнова артерія, передня верхня 
клубова ость, лобковий горбок, пахвинна зв’язка. 

Техніка блокади 
1. Нейростимуляційна:

Пацієнт лежить на спині, нога відведена та повернута 
назовні. Місце проколу: 2 см у каудальному напрямку 
від пахвинної складки, 1–2 см латеральніше точки пуль-
сації стегнової артерії. 
Напрямок проколу: 30–45° в краніальному напрямку, 
паралельно до артерії, глибина проколу – 2–4 см. 
Позитивна відповідь від стимуляції стегнового нерва: 
скорочення прямих м’язів стегна («танець наколінка»). 
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2. За допомогою ультразвукової техніки:
 Блокада можлива за довгою і короткою віссю. 

Соноанатомічні орієнтири: 
стегнова артерія та вена, клубова фасція, широка фас-
ція,здухвинно-поперековий м’яз, глибока артерія стег-
на, аномальні судини. 

Техніка блокади: 
Пацієнт лежить на спині, рука на стороні блокади від-
ведена. УЗ апарат розташований навпроти анестезіоло-
га. Ультразвуковий лінійний датчик встановлюється під 
пахвинною складкою перпендикулярно стегновим су-
динам. Основним орієнтиром є пульсуюча стегнова ар-
терія. Стегновий нерв розташований латерально від ар-
терії, стегнова вена медіально. Тиск на датчик має бути 
мінімальними з метою усунення колапсування вени. 
Стегновий нерв є гіперехогенним, за формою може бути 
різним. Укол голки проводиться за технологією in-plane 
під латеральним краєм датчика, в медіальному напрямку 
і  донизу. Кінчик голки повинен постійно знаходитися у 
площині датчика. Після проколу широкої і клубової фас-
цій кінчик голки встановлюють під стегновим нервом 
над здухвинно-поперековим м’язом (ідеальна позиція). 
Ввівши половину анестетика, необхідно виконати ре-
позицію голки і ввести решту анестетика над нервовим 
стовбуром, досягнувши «ефекту бублика».

3. Техніка введення. 
Використовується голка Stimuplex А 50 мм – 100 мм для 
одноразової блокади та катетер, наприклад Contiplex 
D-Set, 55 мм. Використовують  м’який  пластиковий  ка-
тетер, який виводиться за кінчик голки на 3 см.
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Дозування:
  15–30 мл місцевого анестетика. 

Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,5% – 20 мл,  лідокаїн 1,5% – 10 мл. 

Що робити, якщо?
У випадках, якщо відбувається стимуляція кравецького 
м’яза (медіальні скорочення) – це означає, що прокол за-
надто медіальний і потрібно потягнути голку та змінити 
її напрямок до латерального (у випадку застосування 
тільки нейростимулятора).
У деяких рідкісних випадках відбувається пряма сти-
муляція кравецького м’яза. Це означає, що напрямок 
проколу є занадто латеральним.  Потрібно змінити на-
прямок голки на дещо медіальніший. Тільки «танець 
наколінка» чи скорочення чотириголового м’яза є об’єк-
тивним критерієм нейростимуляції стегнового нерва.  

При проколі стегнової артерії: 
Потягніть голку, змініть напрямок пункції латеральніше.

Практичні рекомендації автора 
Слід застосовувати постійний ультразвуковий контроль 
введення анестетика і проходження катетера – існує 
висока ймовірність розташування катетера, навіть при 
вдало виконаній блокаді, між широкою фасцією стегна і 
клубовою фасцією.
При ультразвуковому контролі блокади іноді візу-
алізується наявність у місці пункції не тільки стегнової 
артерії, а й глибокої артерії стегна та латеральної оги-
нальної артерії – у такому випадку розташування стег-
нового нерва є варіабельним.
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Параваскулярна ін’єкція може бути неефективною, вра-
ховуючи, що стегновий нерв відокремлений від судин 
судинно-гребінцевою фасцією.
Феморальний блок «3 в 1» у більшості випадків не дає 
бажаного ефекту, а саме блоку затульного нерва.

Потенційні помилки!  
Ін’єкція місцевого анестетика у футляр 
кравецького м’яза у випадку його стимуляції. 
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Мал. 33. Схематичне зображення феморальної блокади. 
1 – верхня передня клубова ость; 2 – лобковий горбок; 
3 – стегновий нерв; 4 – стегнова вена; 5 – стегнова артерія; 
6 – місце пункції.
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Мал. 34. Ультразвукова анатомія блокади стегнового нерва. 
1 – стегнова вена; 
2 – стегнова артерія; 
3 – стегновий нерв; 
4 – здухвинно-поперековий м’яз. 

������1201.indd   93 20.01.2014   17:02:21

2

3

4

1



94

Мал. 35. Техніка виконання феморальної блокади.

Використана література.
1. Атлас периферической и центральной нервной и венозной систем 
/ под. ред. В.Н. Шевкуненко. – М. : Медгиз, 1949. – С. 96. 
2. Войно-Ясенецкий В. Ф. Регионарная анестезия / В.Ф. Войно-
Ясенецкий. – Пет-роградъ : Типография А. Эколлинсъ, 1915. – 228 с. 
3. Малрой М. Местная анестезия / М. Малрой ; [пер. с англ. С. А. Пан-
филова] / под ред. проф. С.И. Емельянова – [2-е изд., стереотип.], – 
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 301 с. 
4. Effects of ultrasound guidance on the minimum effective anaesthetic 
volume required to block the   femoral nerve / Casati A., Baciarello M., 
Di Cianni S. [et al.] // Br. J. Anaesth. – 2007. – Vol. 98. – P. 823-827. 
5.  Ultrasonographic guidance for sciatic and femoral nerve blocks in 
children / Oberndorfer U., Marhofer P., Bosenberg A. [et al.]
 // Br. J. Anaesth. – 2007. – Vol. 98. – P. 797-801.
6. Evaluation of a new fenestrated needle for ultrasound-guided fascia iliaca 
block / J. D. Swenson, N. A. Brown // J. Clin. Anesth. – 2007. – Vol. 19. – P. 
175-179.
7. O’Donnell B. D. Ultrasound-guided femoral nerve block, the safest way 
to proceed? / B. D. O’Donnell, S. Mannion // Reg. Anesth. Pain Med. – 
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2006. – Vol. 31. – P. 387-388.
8. Williams R. Best evidence topic report. Ultrasound placement of needle 
in three-in-one nerve block / R. Williams, B. Saha // Emerg. Med. J. – 2006. 
– Vol. 23. – P. 401-403.
9. Schafhalter-Zoppoth I. Inadvertent femoral nerve impalement and 
intraneural injection visualized by ultrasound / I. Schafhalter-Zoppoth, I. 
D. Zeitz, A. T. Gray // Anesth. Analg. – 2004. – Vol. 99. – P. 627-628.
10. A single injection ultrasound-assisted femoral nerve block provides 
side effect-sparing analgesia when compared with intrathecal morphine 
in patients undergoing total knee arthroplasty / Sites B. D., Beach M., 
Gallagher J. D. [et al.] // Anesth. Analg. – 2004. – Vol.  99. – P. 1539-1543.
11. The ultrasonographic appearance of the femoral nerve and cases 
of iatrogenic impair-ment / Gruber H., Peer S., Kovacs P. [et al.] // J. 
Ultrasound Med. – 2003. – Vol. 22. – P. 163-172.
12. Ultrasonographic guidance reduces the amount of local anesthetic for 
3-in-1 blocks / Marhofer P., Schrogendorfer K., Wallner T. [et al.] // Reg. 
Anesth. Pain Med. – 1998. – Vol. 23. – P. 584-588.
13. Строкань А. М. Регіонарна пролонгована блокада як адекват-
ний метод знеболення після операцій ендопротезування колінного 
суглоба у хворих похилого віку : авто-реф. дис. на здобуття наукового 
ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна 
терапія” / А. М. Строкань. – К., 2012. – 24 c.
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Блокада латерального 
шкірного нерва стегна

Показання: 
Додаткова аналгезія бокової поверхні стегна у випадку 
неповної блокади поперекового сплетення, пересадка 
шкіряного клаптя, взятого із бокової поверхні стегна, 
біопсія м’язів, парестетична мералгія (діагностика і ліку-
вання).

Протипоказання:
Загальні.

Побічні ефекти / ускладнення: 
Не має.

Анатомічні орієнтири: 
Пахвинна складка, передня верхня клубова ость, па-
хвинна зв’язка.

Техніка блокади 
1. Нейростимуляційна:

Пацієнт лежить на спині, нога відведена та повернута 
назовні. 

Місце проколу: 
На 2 см дистальніше і медіальніше від передньої верх-
ньої клубової ості. Напрямок проколу: перпендикуляр-
но поверхні шкіри, глибина проколу – 2 – 6 см. Після від-
чуття «провалу» – проходженні широкої фасції стегна 
– вводять 5 – 10 мл МА. Підтягнувши голку, над фасцією 
віялоподібно вводять 5 мл МА. При застосуванні ней-
ростимулятора – тривалість імпульсу 1 мс – відповідь у 
вигляді відчуття парестезій у ділянці іннервації нерва. 
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2. За допомогою ультразвукової техніки:
 Можлива блокада за довгою і короткою вісями. 

Соноанатомічні орієнтири: 
Передня верхня клубова ость, широка фасція стегна, 
клубова фасція, кравецький м’яз. 

Техніка блокади: 
Пацієнт лежить на спині, рука на стороні блокади відве-
дена. УЗ апарат розташований навпроти анестезіолога. 
Ультразвуковий лінійний датчик встановлюють під 
пахвинною складкою перпендикулярно стегновим 
судинам. 
Верифікується пульсуюча стегнова артерія. 
Далі датчик пересувають вздовж пахвинної складки до 
верхньої клубової ості дистальним кінцем. 
Верифікується широка і клубова фасції стегна. 
Латеральний шкірний нерв стегна розташовується 
поміж фасціями. Голку вводять за технологією in-plane 
під медіальним краєм датчика. Після верифікації нерва  
вводять МА. 

3.Техніка введення. 
Використовується голка Stimuplex А 50 мм.

Дозування 
5–10 мл місцевого анестетика. 

Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,5% – 10 мл.
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Що робити, якщо?
Якщо відповідь на нейростимуляцію відсутня, потрібно 
вводити МА, оскільки відповідь на нейростимуляцію не 
обов’язкова. 

Практичні рекомендації авторів. 
При відсутності візуалізації нерва – потрібно ввести 
декілька мл фізіологічного розчину для гідропрепаров-
ки – це дозволить ідентифікувати нервовий стовбур.
Блокаду необхідно виконувати безпосередньо під пе-
редньою верхньою клубовою остю – далі нерв розгалу-
жується на 2 стовбури.
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Мал. 36. Схематичне зображення блокади латерального шкір-
ного нерва стегна. 1 – верхня передня клубова ость; 2 – лобко-
вий горбок; 3 – латеральний шкірний нерв стегна; 4 – стегнова 
вена; 5 – стегнова артерія; 6 – місце пункції.
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Мал. 34. Ультразвукова анатомія блокади стегнового нерва. 
1 – стегнова вена; 
2 – стегнова артерія; 
3 – стегновий нерв; 
4 – здухвинно-поперековий м’яз. 
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Мал. 37. Ультразвукова анатомія блокади латерального
шкірного нерва стегна. 
1 – широка фасція стегна; 
2 – здухвинна фасція стегна; 
3 – латеральний шкірний нерв стегна;
4 - кравецький м’яз.
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Мал. 38. Техніка виконання блокади латерального 
шкірного нерва стегна.

Використана література.
1. Малрой М. Местная анестезия / М. Малрой ; [пер. с англ. С. А. 
Панфилова] / под ред. проф. С. И. Емельянова – [2-е изд., стереотип.], 
– М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 301 с. 
2. Майер Г. Периферическая регионарная анестезия :  Атлас / Г. Майер, 
Й. Бютнер ; [пер. с анг. / под ред. П. Р. Камчатнова]. – М. : Бином. 
Лаборатория знаний, 2010. – 260 с.
3. Mehrkens H. Peripheral regional anesthesia / H. Mehrkens, P. Geiger, J. 
Winkelmann. – [2-nd expanded edition]. – 2010. – 95 p. 
4. Ultrasound-guided blockade of the lateral femoral cutaneous nerve: 
technical description and review of 10 cases / Hurdle M. F., Weingarten T. 
N., Crisostomo R. A. [et al.]  // Arch. Phys. Med. Rehabil. – 2007. –Vol. 88. 
– P. 1362-1364.
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Блокада підшкірного нерва

Показання: 
Оперативні втручання в області іннервації підшкірно-
го нерва, у поєднанні з дистальною блокадою сідничого 
нерва при операції на всій гомілці та стопі, для післяопе-
раційного знеболювання. 

Протипоказання та побічні ефекти / 
ускладнення: 

Відомості відсутні. 

Анатомічні орієнтири: 
Гребінь наколінка, кравецький м’яз, медіальна голівка 
чотириголового м’яза стегна. 

Техніка блокади:  
1. Нейростимуляційна. 

Пацієнт лежить на спині, ноги розведені на ширину 
плечей, кінцівка на стороні блокади злегка повернена 
назовні. Місце проколу – приблизно 4 см краніально і 
медіально до верхнього краю колінної чашечки над кра-
вецьким м’язом. Пункцію виконують у перпендикуляр-
ному напрямку крізь підшкірну жирову тканину над 
кравецьким м’язом. Глибина проколу 3–5 см. 
Позитивна відповідь у вигляді парестезій у медіальній 
частині гомілки тривалістю імпульсу 1,0 mсек або ско-
рочення внутрішнього широкого м’яза.

2. За допомогою ультразвукової техніки:
Блокада проводиться переважно за довгою віссю, але 
можлива й за короткою.
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Соноанатомічні орієнтири: 
Кравецький м’яз, внутрішній широкий м’яз, пуль-
суюча стегнова артерія.

 Техніка блокади: 
Ультразвуковий лінійний датчик встановлюють на вну-
трішній поверхні стегна, приблизно на 1/3 відстані від 
колінного суглоба (6–10 см). Верифікується пульсуюча 
стегнова артерія. Поруч із нею між кравецьким м’язом 
і широкою головкою чотириголового м’яза знаходиться 
гіперехогенний підшкірний нерв. Голку вводять за тех-
нологією in-plane. Прокол і введення голки здійснюють 
через кравецький м’яз. 

3.Техніка введення. 
Використовують голку Stimuplex А 50 – 100 мм для одно-
разової блокади та катетер, наприклад, Contiplex D-Set 
55 мм. Застосовують м’який пластиковий  ка-тетер, який  
виводиться за кінчик голки на 3 см.

Дозування: 
5–10 мл місцевого анестетика. 

Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,5% – 10 мл. 

Що робити якщо?
У випадках, якщо рухова відповідь на стимуляцію над-
ходить від серединних м’язів, яку можна розглядати як 
позитивну відповідь, потрібно вводити МА. 
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Практичні рекомендації авторів. 
За відсутності візуалізації підшкірного нерва – викону-
ють блокаду стегнового нерва (як описано вище) із змен-
шеним об’ємом МА (20 мл) або використовують альтер-
нативну методику.

Альтернативна техніка: 
Підшкірна інфільтрація медіально від колінного суглоба 
до головки литкового м’яза  (10-15 мл МА). 

Потенційні помилки і небезпеки: 
Відомості відсутні.
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Мал. 39. Схематичне зображення блокади підшкірного нерва 
стегна. 
1 – колінний суглоб; 
2 – кравецький м’яз; 
3 – підшкірний нерв; 
4 – місце пункції.
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Мал. 40. Ультразвукова анатомія блокади підшкірного нерва. 
1 – велика підшкірна вена; 
2 – кравецький м’яз;  
3 – внутрішній широкий м’яз; 
4 – підшкірний нерв; 
5 – стегнова артерія.
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Мал. 44. Ультразвукова анатомія блокади затульного нерва. 
1 – гребінцевий м’яз; 2 – довгий привідний м’яз; 3 – корот-
кий привідний м’яз; 4 – гілки затульного нерву; 5 - великий 
привідний м’яз. 

Використана література. 
1. Identification of the obturator nerve divisions and subdivisions in the 
inguinal region: a study with   ultrasound / Saranteas T., Paraskeuopoulos 
T., Alevizou A. [et al.] // Acta Anaesthesiol Scand. – 2007. – Vol. 51. – P. 
1404-1406.
2. Obturator nerve block using ultrasound guidance // Fujiwara Y., Sato Y., 
Kitayama M. [et al.] //   Anesth. Analg. – 2007. – Vol. 105. – P. 888-889.
3. Ultrasound-guided obturator nerve block: a preliminary report of a case 
series / Helayel P. E., da Conceicao D. B., Pavei P. [et al.] // Reg. Anesth. 
Pain Med. – 2007. – Vol. 32. – P. 221-226.
4. Soong J. Sonographic imaging of the obturator nerve for regional block 
/ J. Soong, I. Schafhalter-Zoppoth, A. T. Gray // Reg. Anesth. Pain Med. – 
2007. – Vol. 32. – P. 146-151.
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Мал. 42. Техніка виконання блокади підшкірного нерва стегна.

Використана література.
1. Майер Г. Периферическая регионарная анестезия :  Атлас / Г. Майер, 
Й. Бютнер ; [пер. с анг. / под ред. П. Р. Камчатнова]. – М. : Бином. 
Лаборатория знаний, 2010. – 260 с.
2. Mehrkens H. Peripheral regional anesthesia / H. Mehrkens, P. Geiger, J. 
Winkelmann. – [2-nd expanded edition]. – 2010. – 95 p. 
3. Krombach J. Sonography for saphenous nerve block near the   adductor 
canal / J. Krombach, A. T.  Gray // Reg. Anesth. Pain Med. – 2007. – Vol. 
32. – P. 369-370.
4. Ultrasound-guided infrapatellar nerve block in human volunteers: 
description of a novel technique / Lundblad M., Kapral S., Marhofer P. [et 
al.] // Br. J. Anaesth. – 2006. – Vol. 97. – P.  710-714.
5. Gray A. T. Ultrasound-guided saphenous nerve block / A. T. Gray, A. B. 
Collins // Reg. Anesth. Pain Med. – 2003. – Vol. 28. – P. 148.
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Блокада затульного нерва

Показання: 
Трансуретральна резекція бічної стінки сечового міху-
ра, лікування спазму привідного м’яза як додаток до бло-
ку стегнового  нерва для зняття післяопераційного болю 
в колінному суглобі; післяопераційна аналгезія. 

Протипоказання: 
Відомості відсутні.

Побічні ефекти / ускладнення:  
Судинна пункція (затульної артерії або вени ) 

Анатомічні орієнтири: 
Відгалуження довгого привідного  м’яза, лобковий гор-
бок, стегнова артерія, передня верхня  клубова ость.  

Техніка блокади: 
1. Нейростимуляційна.

Хворий лежить на спині, нога відведена і ротована на-
зовні. 

Місце проколу: 
На 5–10 см нижче лобкового горбика, з латерального 
боку довгого привідного  м’яза, безпосередньо від місця 
відгалуження сухожилля. Пункцію виконують під кутом 
близько 45° у краніолатеральному напрямку до перед-
ньої верхньої клубової ості. Глибина проколу 3–8 см. 
Позитивна відповідь на стимуляцію призводить до ско-
рочення м’язів привідної  групи. 
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2. За допомогою ультразвукової техніки:
Блокада можлива за довгою і короткою вісями.

  Соноанатомічні орієнтири: 
Стегнові артерії та вени, гребінчатий м’яз, привідні м’я-
зи (короткий, довгий і великий), передня і задня гілка 
затульного нерва. 

Техніка блокади: 
Пацієнт лежить на спині, рука на стороні блокади відве-
дена. УЗ апарат розташований навпроти анестезіолога. 
Ультразвуковий лінійний датчик встановлюють під па-
хвинною складкою перпендикулярно до стегнових судин. 
Верифікується пульсуюча стегнова артерія. Далі датчик 
пересувають вздовж пахвинної складки в медіальному 
напрямку і розташовують нижче. Верифікується гребін-
цевий м’яз, довгий привідний м’яз. Поміж ними розта-
шована передня гілка затульного нерва. Між коротким 
і великим привідними м’язами розташована задня гілка 
затульного нерва. 
Голку вколюють за технологією out-of-plane, МА вводять 
навколо кожної гілки нерва. 

3. Техніка введення. 
Використовують голку Stimuplex А 50 мм.

Дозування: 
5–7 мл місцевого анестетика на кожний нервовий 
стовбур. 

Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,5% - 10 мл. 
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Що робити, якщо?
У випадках якщо відбувається стійкий спазм привідних 
м’язів, незважаючи на блокаду затульного нерва, вико-
нують додаткову блокаду стегнового нерва, яка буде бло-
кувати будь-які додаткові гілки затульного нерва, котрі 
поєднуються із стегновим нервом. 

Примітка: 
Трансуретральний привідний рефлекс з бічної стінки 
сечового міхура може надійно пригнічуватися окре-
мою блокадою затульного нерва без блокади стегнового 
нерва, або спінальної анестезії! 

Практичні рекомендації авторів. 
За відсутності візуалізації нерва потрібно ввести декіль-
ка мл фізіологічного розчину для гідропрепаровки – це 
дозволить ідентифікувати нервовий стовбур.

Потенційні помилки і небезпеки: 
відомості відсутні.
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Мал. 43. Схематичне зображення блокади затульного 
нерва. 
1 – верхня передня клубова ость; 2 – лобковий горбок; 
3 – затульний нерв; 4 – стегнова вена; 5 – стегнова артерія; 
6 – місця пункцій.
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Мал. 44. Ультразвукова анатомія блокади затульного нерва. 
1 – гребінцевий м’яз; 2 – довгий привідний м’яз; 3 – корот-
кий привідний м’яз; 4 – гілки затульного нерву; 5 - великий 
привідний м’яз. 

Використана література. 
1. Identification of the obturator nerve divisions and subdivisions in the 
inguinal region: a study with   ultrasound / Saranteas T., Paraskeuopoulos 
T., Alevizou A. [et al.] // Acta Anaesthesiol Scand. – 2007. – Vol. 51. – P. 
1404-1406.
2. Obturator nerve block using ultrasound guidance // Fujiwara Y., Sato Y., 
Kitayama M. [et al.] //   Anesth. Analg. – 2007. – Vol. 105. – P. 888-889.
3. Ultrasound-guided obturator nerve block: a preliminary report of a case 
series / Helayel P. E., da Conceicao D. B., Pavei P. [et al.] // Reg. Anesth. 
Pain Med. – 2007. – Vol. 32. – P. 221-226.
4. Soong J. Sonographic imaging of the obturator nerve for regional block 
/ J. Soong, I. Schafhalter-Zoppoth, A. T. Gray // Reg. Anesth. Pain Med. – 
2007. – Vol. 32. – P. 146-151.
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Черезсіднична 
блокада сідничого нерва 

(доступ за Labat)

Показання: 
Оперативні втручання в області іннервації сідничого 
нерва, у поєднанні з поперековою блокадою або блока-
дою стегнового нерва для операцій на всій нозі,  післяо-
пераційне знеболювання, регіонарна симпатична блока-
да. 

Протипоказання: 
Нейродегенеративне захворювання на стороні блокади 
(відносне). 

Побічні ефекти / ускладнення: 
Судинна пункція (нижньої сідничної артерії). 

Анатомічні орієнтири: 
Задня верхня клубова ость, великий вертлюг, 
крижовий отвір. 

Техніка блокади: 
1. Нейростимуляційна. 

Пацієнт лежить на боку, ноги зігнуті- стегно на 45°, колі-
но на 70° (‘’стійке лежаче положення’’) – остистовертлю-
гова вісь продовжується на стегно. 
Місце проколу: на 4–5 см у медіально-каудальному на-
прямку і перпендикулярно до середини відстані між ве-
ликим вертлюгом та задньою верхньою клубовою остю; 
місце пункції розташоване на перетині лінії, що з’єднує 
великий вертлюг і крижову ямку з вказаним вище пер-
пендикуляром. 
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Пункцію виконують в перпендикулярному 
напрямку до поверхні шкіри. 
Глибина проколу 5–8 см. 
Позитивна відповідь на стимуляцію від велико-
гомілкового або малогомілкового нервів: розги-
нання або згинання стопи / пальців. 

2. За допомогою ультразвукової техніки:
Блокада можлива за довгою і короткою вісями. 

Соноанатомічні орієнтири: 
Сідничий нерв, великий сідничний м’яз, кульшовий су-
глоб, сіднича кістка, пульсуюча нижня сіднична артерія.

Техніка блокади:  
Пацієнт перебуває у положенні лежачи на боку, ноги зі-
гнуті - стегно на 45°, коліно на 70°. Конвексний датчик 
встановлюють на ділянку, де проводиться нейрости-
муляційна блокада за методикою Labat. Верифікують 
найширшу частину сідничої кістки і великий сідничний 
м’яз. 
Враховуючи ефект «анізотропії», необхідно здійснювати 
«класичні» рухи датчиком для верифікації. Вище і лате-
ральніше сідничої кістки під великим сідничним м’язом 
розташований гіперехогенний сідничий нерв. Голку вво-
дять за технологією in-plane або out-of-plane залежно від 
ситуації.

3. Техніка введення. 
Використовують голку Stimuplex А 150 мм – 100 мм для 
одноразової блокади та катетер, наприклад Contiplex 
D-Set, 105 мм. Використовують  м’який  пластиковий  
катетер, який виводиться за кінчик голки на 3 см.
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Дозування: 
15–30 мл місцевого анестетика. 

Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,5% - 20 мл. 

Що робити, якщо?
У випадках, якщо відбувається скорочення великого сід-
ничного м’яза (при прямій  стимуляції м’язів): потрібно 
продовжити введення голки до виникнення типової від-
повіді.
 Якщо на стимуляцію відповідає сіднично-стегнова гру-
па м’язів можливе введення місцевого анестетика, але 
початок його дії буде затримуватися. 
Якщо голка торкнулась кістки, але відсутня відповідь на 
стимуляцію – правильно встановіть напрямок пункції 
до середини лінії між великим вертлюгом та сідничим 
горбом.

Практичні рекомендації авторів. 
Виконання блоку під контролем ультразвуку відносить-
ся до важких, якщо після візуалізації великий конвекс-
ний датчик заважає проведенню блокади. Слід визна-
чити місце для пункції і відстань до нервового стовбура 
за допомогою УЗ та виконувати блокаду під контролем 
нейростимулятора.

Потенційні помилки і небезпеки: 
Виконання ін’єкції місцевого анестетика при позитив-
ній відповіді на стимуляцію від сідничних м’язів;
 Слід запобігати занадто медіальній пункції, щоб не 
пошкодити судини.
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Мал. 45. Схематичне зображення блокади сідничого нерва. 
1 – задня верхня клубова ость; 
2 – великий вертлюг; 
3 – сідничий горб; 
4 – крижовий отвір; 
5 – місце пункції; 
6 - сідничий нерв; 
7 – задній шкірний нерв стегна.

1

3

2

4

7

6

5

������1201.indd   116 20.01.2014   17:02:26



117

Мал. 46. Ультразвукова анатомія блокади сідничого нерва. 
1 – сіднича кістка; 
2 – великий сідничний м’яз; 
3 – сідничний нерв.
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Мал. 49. Ультразвукова анатомія блокади сідничого нерва у 
під сідничному просторі: 
1- сідничий нерв; 
2 – великий сідничний м’яз; 
3 – квадратний м’яз стегна.
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Мал. 46. Техніка виконання блокади сідничого нерва.
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Дорсо-дорсальна (проксимальна) 
блокада сідничого нерва 

(Доступ за Raj)

Показання: 
Оперативні втручання в області іннервації сідничого 
нерва, у поєднанні з поперековою блокадою або блока-
дою стегнового нерва для операцій на всій нозі, післяо-
пераційне знеболювання, регіонарна симпатична блока-
да. 

Протипоказання: 
Ендопротезований кульшовий суглоб на стороні блока-
ди, нейродегенеративне захворювання на стороні блока-
ди (відносне).  
 

Побічні ефекти / ускладнення: 
Відомості відсутні. 

Анатомічні орієнтири: 
Великий вертлюг, сідничий горб.

Техніка блокади:
1. Нейростимуляційна

Пацієнт лежить на спині, контралатеральна нога зна-
ходиться в нейтральному положенні. Нога на стороні 
блокади зігнута в колінному і кульшовому суглобах під 
кутом 90°, гомілка знаходиться на підставці або на 
другій нозі.
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Місце проколу: 
Середина лінії, що з’єднує великий вертлюг і сідничий 
горб, приблизно на 3–5 см дистальніше найбільш висту-
паючої частини великого вертлюга.  Голку просувають 
в краніальному напрямку, вертикально до поверхні 
шкіри. 
На глибині 5, максимум 10 см відбуваються 
скорочення м’язів, які забезпечують рухи стопи. 

2. За допомогою ультразвукової техніки:
Для виконання блокади краще використовувати довгу 
вісь, але можливо і коротку. 

Соноанатомічні орієнтири: 
Великий вертлюг, сідничий горб, великий сідничний 
м’яз, квадратний м’яз стегна, сідничий нерв.

Техніка блокади: 
1. Лінійний датчик встановлюють вздовж лінії, що з’єд-
нує великий вертлюг і сідничий горб. Сідничий нерв в 
такому випадку є витонченим, гіперехогенним, розта-
шовується між великим сідничним м’язом і квадратним 
м’язом стегна. Технологія доступу визначається можли-
востями оператора. 
2. Пацієнт лежить на боку, ноги зігнуті - стегно на 45°, 
коліно - на 70°, між ногами валик. 
Конвексний датчик встановлюють на нижньо-сідничну 
ділянку. Сідничий нерв є витонченим, гіперехогенним, 
розташовується між великим сідничним м’язом і ква-
дратним м’язом стегна. З боків визначаються кісткові 
орієнтири. Блокада виконується за технологією out-of 
plane.
3. Пацієнт перебуває у положенні на животі. 
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Лінійний датчик встановлюють безпосередньо під сід-
ничною складкою. Верифікують сідничий нерв і задній 
шкірний нерв стегна, які розташовуються у фасціально-
му футлярі, що відділяє великий сідничний м’яз і ква-
дратний м’яз стегна. 
Голку вводять за технологією in-plane.

3. Техніка введення. 
Використовують голку Stimuplex А 150 мм – 100 мм для 
одноразової блокади та катетер, наприклад Contiplex 
D-Set, 55 - 105 мм. Використовують м’який  пластиковий  
катетер, який виводиться за кінчик голки на 3 см.

Дозування: 
15-30 мл місцевого анестетика. 

Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,5% - 20 мл. 

Що робити, якщо?
Не виникає рухової реакції у стопі – слід підтягнути гол-
ку, направити  до переду і просунути знову. 

Практичні рекомендації авторів. 
Ці методики неможливі у пацієнтів із переломами ший-
ки стегна, гематомами сідничної ділянки. 
Методом вибору дорсо-дорсальної 
(проксимальної) блокади сідничого нерва є 
планова ортопедія.

Потенційні помилки і небезпеки: 
Ін’єкція місцевого анестетика при позитивній 
відповіді на стимуляцію від сідничних м’язів.
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Мал. 47. Cхематичне зображення блокади сідничого нерва. 
1 – сідничий нерв;
2 – великий вертлюг; 
3 – сідничий горб.
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Мал. 48. Схематичне зображення блокади сідничого нерва. 
1 – сідничий нерв; 2 – місце розгалудження на загальний 
малогомілковий і великогомілковий.
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Мал. 49. Ультразвукова анатомія блокади сідничого нерва у 
під сідничному просторі: 
1- сідничий нерв; 
2 – великий сідничний м’яз; 
3 – квадратний м’яз стегна.
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Мал. 50. Ультразвукова анатомія блокади сідничого нерва у 
підсідничному просторі: 
1 – великий вертлюг; 
2 – сідничий горб; 
3 – великий сідничний м’яз; 
4 – квадратний м’яз стегна; 
5 – сідничий нерв.
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Мал. 51. Техніка виконання блокади сідничого нерва у 
підсідничному просторі.
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Мал. 52. Техніка виконання блокади сідничого нерва у 
підсідничному просторі.
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Передня проксимальна 
блокада сідничого нерва 

(доступ за Meier)

Показання: 
Оперативні втручання в області іннервації сідничого 
нерва, у поєднанні з поперековою блокадою або блока-
дою стегнового нерва для операцій на всій нозі, післяо-
пераційне знеболювання, регіонарна симпатична блока-
да. 

Протипоказання: 
Ендопротезований кульшовий суглоб на стороні блока-
ди, нейродегенеративне захворювання на стороні блока-
ди (відносне).   

Побічні ефекти / ускладнення: 
Відомості відсутні. 

Анатомічні орієнтири: 
Великий вертлюг, лобкове зчленування, передня верхня 
клубова ость. 

Техніка блокади:
1. Нейростимуляційна. 

Пацієнт лежить на спині, нога в нейтральному положен-
ні. 

Місце проколу. 
Проводять лінію, яка поєднує верхню клубову ость з се-
рединою лобкового зчленування, ії ділять на 3 відрізки. 
Від точки на межі медіальної і середньої третини донизу 
проводять перпендикуляр. Перетин цього перпендику-
ляру із паралельною лінією, проведеною через великий 
вертлюг стегнової кістки, відповідає точці пункції. Ця 
точка знаходиться приблизно на відстані долоні від па-
хвинної складки. 
Встановлюють вказівний і середній пальці в 
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міжм’язовий проміжок між прямим м’язом стегна і кра-
вецьким м’язом. Укол голки йде в краніальному, задньо-
му і дещо латеральному напрямку під кутом 75–85°  до 
шкіри. Сідничий нерв розташований на відстані 8–12 см 
від шкіри. 

2. За допомогою ультразвукової техніки:
Для блокади краще використовувати довгу вісь, але 
можливо коротку. 

Соноанатомічні орієнтири: 
Малий вертлюг стегнової кістки, великий сідничний 
м’яз, великий привідний м’яз стегна, сідничий нерв.

Техніка блокади: 
Пацієнт лежить на спині, нога дещо ротована назовні. 
Конвексний датчик встановлюють на відстані від 4 до 8 
см нижче пахвинної складки та перпендикулярно ходу 
стегнових судин і сідничого нерва. Верифікують малий 
вертлюг стегнової кістки. Медіальніше нього між ве-
ликим сідничним м’язом (знизу) і великим привідним 
м’язом стегна (зверху) знаходиться гіперехогенний, 
еліптичної форми сідничий нерв на відстані 8–12 см від 
шкіри. Укол і напрямок рухів голкою відбувається за-
лежно від ультразвукової картини.

3. Техніка введення. 
Використовують голку Stimuplex А 150 мм – 100 мм для 
одноразової блокади та катетер, наприклад Contiplex 
D-Set, 105 мм. Використовують  м’який  пластиковий  
катетер, який виводиться за кінчик голки на 3 см.
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Дозування: 
20-30 мл місцевого анестетика. 

Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,5 – 0,75% – 20 мл. 

Що робити, якщо?
Під час руху голки виникає скорочення чотириголового 
м’яза стегна – слід підтягти голку, зорієнтувати її лате-
рально і просунути знову. 
Під час руху голки виникає скорочення в м’язах, сухо-
жилки яких прикріплюються до підколінної ямки – слід  
голку спрямувати дещо латеральніше. 

Практичні рекомендації авторів: 
Дана методика може використовуватися у 
пацієнтів із переломами тазових кісток  і хребта, а також 
при ожирінні, поліартриті та інших станах, при яких змі-
на положення тіла пацієнта є небажаною.  
Якщо блокада сідничого нерва комбінується із блокадою 
стегнового нерва – слід виконувати спочатку блокаду 
стегнового нерва – блокада сідничого буде безболісною.

Потенційні помилки і небезпеки: 
Ін’єкція місцевого анестетика при позитивній 
відповіді на стимуляцію від сідничних м’язів і чотириго-
лового м’яза стегна.

?

!
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Мал. 50. Ультразвукова анатомія блокади сідничого нерва у 
підсідничному просторі: 
1 – великий вертлюг; 
2 – сідничий горб; 
3 – великий сідничний м’яз; 
4 – квадратний м’яз стегна; 
5 – сідничий нерв.
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Мал. 53. Ультразвукова анатомія блокади сідничого нерва 
переднім доступом: 
1 – стегнова кістка; 
2 – сідничий нерв; 
3 – стегнова артерія; 
4 - великий привідний м’яз стегна; 
5 - великий сідничний м’яз.
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Мал. 54. Техніка виконання блокади сідничого нерва 
переднім доступом.

Використана література.
1. Майер Г. Периферическая регионарная анестезия :  Атлас / Г. Майер, 
Й. Бютнер ; [пер. с анг. / под ред. П. Р. Камчатнова]. – М. : Бином. 
Лаборатория знаний, 2010. – 260 с.
2. Mehrkens H. Peripheral regional anesthesia / H. Mehrkens, P. Geiger, J. 
Winkelmann. – [2-nd expanded edition]. – 2010. – 95 p.  
3. Arbona L. Ultrasound – guided regional Anesthesia. A practical 
Approach to Peripheral Nerve Blocks and Perineural Catheters / L. Arbona, 
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Латерально-дистальна 
блокада сідничого нерва

Показання: 
Оперативні втручання на всій гомілці та стопі в області 
іннервації сідничого  нерва, у поєднанні з блокадою 
підшкірного нерва при операціях на всій гомілці, післяо-
пераційне знеболювання. 

Протипоказання: 
Стентовані судини (відносне). 

Побічні ефекти / ускладнення:  
Судинна пункція (підколінної артерії/вени) 

Анатомічні орієнтири: 
Гребінь наколінка, широкий латеральний м’яз, довга го-
ловка двоголового м’яза стегна. 

Техніка блокади 
1. Нейростимуляційна: 

Пацієнт лежить на животі, нога в нейтральній позиції 
(дещо повернута всередину), з підкладкою під гомілкою. 
Місце проколу: приблизно на 3–8 см вище наколінка в 
латеральному м’язовому каналі між нижнім краєм ши-
рокого латерального м’яза та двоголовим м’язом стегна. 
Напрямок пункції перпендикулярно до шкіри. Глибина 
проколу 3–5 см. Позитивна відповідь на стимуляцію від 
великогомілкового або малогомілкового нервів: розги-
нання або згинання стопи / пальців. 
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2. За допомогою ультразвукової техніки:
Блокада виконується тільки за довгою віссю.
Соноанатомічні орієнтири: двоголовий м’яз стегна, під-
колінна артерія, сідничий нерв, розгалуження сідничого 
нерва на великогомілковий і загальний малогомілковий.  
Пацієнт знаходиться у положенні лежачи на спині. Нога 
на стороні блокади зігнута під тупим кутом у колінно-
му суглобі. Стопа і гомілка знаходяться на підставці, 
при цьому,  повинен бути доступ до нижньодисталь-
ної частини стегна із датчиком. Ліву руку із затиснутим 
лінійним датчиком ставлять на 6–8 см вище підколінної 
складки, до зони розгалуження сідничого нерва. Візуалі-
зують підколінну артерію. Сідничий нерв розташований 
латеральніше і більш поверхнево під двоголовим м’я-
зом стегна, як правило, у вигляді округлого утворення 
(«бджолині соти»).   Враховуючи ефект «анізотропії», 
потрібно здійснювати «класичні» рухи датчиком для ве-
рифікації. Голку вколюють на бічній поверхні стегна. Не-
обхідно уважно стежити за рухами голки і не випускати 
кінчик голки із проекції датчика. Найкращий ефект бло-
кади буде за умови, коли МА введено з усіх сторін нерво-
вого стовбура – у вигляді «бублика».

3.Техніка введення. 
Використовують голку Stimuplex А 50 мм – 100 мм для 
одноразової блокади та катетер, наприклад Contiplex 
D-Set, 55  мм. Використовують  м’який  пластиковий  ка-
тетер, який виводиться за кінчик голки на 3 см.

Дозування: 
20–40 мл місцевого анестетика.
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Вибір анестетика: 
Ропівакаїн 0,5% – 30 мл, лідокаїн 1,5% – 10мл .
 

Що робити, якщо?
Відповідь на стимуляцію відсутня (пункція направлена 
занадто допереду)  потрібно змінити напрямок на дор-
зальний. 
У випадку, якщо відбувся контакт із стегновою кісткою 
(місце пункції та/або напрямок пункції знаходяться за-
надто близько допереду) – перевірте місце пункції та 
змістіть дозаду, якщо це можливо. 
Якщо відбулась пункція підколінної артерії/вени (про-
кол занадто глибокий і занадто допереду) – потягніть 
голку, змініть напрямок пункції дозаду, зменшіть глиби-
ну проколу. 

Клінічні рекомендації авторів.
Враховуйте, що картина  при УЗ дослідження є перевер-
нутою.
У пацієнтів із цукровим діабетом і різними видами полі-
нейропатій – слід використовувати імпульс тривалістю 
1 мс.

Потенційні помилки і небезпеки: 
Переконайтеся, що нога знаходиться в зручному для бло-
кади положенні (з невеликою внутрішньою ротацією). 
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1

2

Мал. 55. Схематичне зображення  блокади сідничого нерва. 
1 – сідничий нерв; 
2 – місце розгалуження на загальний малогомілковий і     
      великогомілковий.
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Мал. 56. Ультразвукова анатомія блокади сідничого нерва 
латеральним доступом: 
1 – сідничий нерв; 
2 – двоголовий м’яз стегна; 
3 – напівмембранозний м’яз; 
4 – фасція.
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Мал. 57. Техніка виконання блокади сідничого нерва лате-
ральним доступом.
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З ВІДЕОМАТЕРІАЛАМИ 
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