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Interskaleninė peties nervinio rezginio analgezija ilgalaike
bupivakaino infuzija
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Santrauka. Tyrimo tikslas. Įvertinti ilgalaikės interskaleninės peties nervinio rezginio
analgezijos efektyvumą taikant 0,15 proc. bupivakaino infuziją.

Tyrimo metodai. Ištirta 80 pacientų, kuriems atliktos peties sąnario srities operacijos. Iki
operacijos visiems pacientams atlikta interskaleninė peties nervinio rezginio blokada bei įstatytas
kateteris pooperacinei peties nervinio rezginio analgezijai. Atsitiktinės atrankos būdu pacientai
suskirstyti į grupes, kuriose skirta viena iš dviejų skirtingų (pacientui ir tyrėjui nežinomų)
pooperacinių infuzijų: 0,9 proc. izotoninio druskos tirpalo (placebo grupė) arba 0,15 proc.
bupivakaino 10 ml/val. infuzija. Visų pacientų prašyta įvertinti pooperacinio skausmo malšinimą
naudojant vizualinę analogijos skalę ramybėje ir judesių per peties sąnarį metu. Registruoti
pagrindiniai gyvybinių organizmo funkcijų parametrai, pašaliniai reiškiniai ir komplikacijos,
operacijos trukmė bei pobūdis, papildomų analgetikų poreikis.

Rezultatai. Reikšmingai efektyviau skausmas kontroliuojamas bupivakaino grupės pacientams
(p<0,0001) tiek ramybėje, tiek ir judesių metu (išskyrus 4 ir 6 val. po peties nervinio rezginio
blokados), papildomų analgetikų poreikis šios grupės ligoniams taip pat buvo mažesnis.
Pagrindiniai gyvybinių organizmo funkcijų parametrai, šalutiniai reiškiniai (išskyrus dažnesnį
operuotos rankos silpnumą bupivakaino grupėje) grupėse pacientų nesiskyrė. Bupivakaino grupės
pacientai nurodė didesnį pasitenkinimą pooperaciniu skausmo malšinimu.

Išvados. Ilgalaikė interskaleninė peties nervinio rezginio analgezija yra saugus, be to,
efektyvesnis pooperacinio skausmo malšinimo metodas palyginti su įprastine sistemine analgezija.
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Įvadas
Po bendrosios anestezijos sąlygomis atliktų peties

sąnario operacijų būna intensyvus pooperacinis skaus-
mas, ypač per pirmąsias 48 val. po operacijos (1, 2).
Šio skausmo gydymas didelėmis opioidų dozėmis su-
kelia pykinimą, vėmimą, kvėpavimo slopinimą, mie-
guistumą ir kitų šalutinių reiškinių. Beje, toks poope-
racinio skausmo gydymas neretai esti neveiksmingas.
Alternatyvus anestezijos ir pooperacinio skausmo mal-
šinimo metodas yra peties sąnario sritį inervuojančio
peties nervinio rezginio interskaleninis blokavimas.
Vienkartinis peties nervinio rezginio blokavimas ilgos
veikimo trukmės aminoamidų grupės vietiniais anes-
tetikais (bupivakainu, ropivakainu) užtikrina efekty-
vesnį pooperacinio skausmo malšinimą negu skiriant
nesteroidinius vaistus nuo uždegimo arba parenterinius
opioidus po įprastos bendrosios anestezijos (3).

Deja, šis nuo vietinių anestetikų farmakokinetikos
priklausantis poveikis per trumpas. Problemą galima
būtų išspręsti į nervinį rezginį įstačius kateterį ir nuolat

švirkščiant anestetikus. Tai leistų pratęsti analgeziją
kur kas ilgesniam laikotarpiui po operacijos. Šis alter-
natyvus sisteminiam analgetikų vartojimui metodas va-
dinamas ilgalaike peties nervinio rezginio interskalenine
analgezija. Manoma, kad jis turėtų užtikrinti kokybiš-
kesnį pooperacinį skausmo malšinimą, gerokai suma-
žinti opioidų poreikį ir jų sukeliamų šalutinių reiški-
nių dažnį, sudaryti sąlygas ankstyvai peties sąnario
mobilizacijai bei reabilitacijos procedūroms atlikti (4,
5).

Iki šiol atlikti pavieniai tyrinėjimai, kur įprastiniai
skausmo malšinimo metodai lyginti su interskalenine
analgezija didelės koncentracijos bupivakainu. Šiuo
atveju išlieka didelis sisteminio vietinių anestetikų tok-
siškumo pavojus. Mažai atlikta tyrinėjimų, kur būtų
nagrinėjama analgezijos kokybė vartojant mažos kon-
centracijos bupivakainą.

Šio klinikinio tyrimo tikslas – įvertinti ilgalaikės
interskaleninės peties nervinio rezginio analgezijos
efektyvumą skiriant 0,15 proc. bupivakaino infuziją.
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Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai
Šis dvigubai aklas, placebo kontroliuojamas pros-

pektyvusis tyrimas, patvirtintas Kauno regioninio bio-
medicininių tyrimų etikos komiteto (protokolas Nr. 87/
2002), atliktas 2002 m. spalio – 2003 m. spalio mėn.
Kauno medicinos universiteto klinikų Anesteziologijos
klinikoje. Tyrime dalyvavo 80 abiejų lyčių, 16–70 me-
tų, 50–100 kg kūno svorio, 155–190 cm ūgio, I–II fi-
zinės būklės klasių pagal Amerikos anesteziologų aso-
ciaciją (AAA) (American Society of Anesthesiologists)
pacientų, ruošiamų peties sąnario artroskopijai, peties
sąnario kapsuloplastikai, akromionoplastikai, sukamo-
sios manžetės raumenų susiuvimui. Į tyrimą neįtraukti
pacientai:
• kuriems kontraindikuotina interskaleninė peties

nervinio rezginio blokada: priešingos pusės diafrag-
mos (n. phrenicus) paralyžius, dūrio vietos infek-
cija, kvėpavimo funkcijos nepakankamumas;

• kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių sistemos,
endokrininė (cukrinis diabetas) patologija, inkstų,
kepenų funkcijos nepakankamumas;

• kuriems kontraindikuotini studijoje vartojami medi-
kamentai;

• besiskundžiantys kitos etiologijos lėtiniais peties
skausmais, vartojantys opioidus;

• nesugebantys suprasti studijos protokolo reikalavi-
mų (psichikos sutrikimai ), nėščiosios.
Visiems pacientams numatyta atlikti interskaleninę

peties nervinio rezginio blokadą ir įstatyti kateterį po-
operacinei peties nervinio rezginio analgezijai.

Interskaleninei peties nerinio rezginio identifikaci-
jai bei blokadai atlikti taikyta G. Meier sukurta meto-
dika (6). Visiems pacientams šią procedūrą atliko tas
pats anesteziologas. Vieną valandą iki anestezijos ligo-
niai premedikuojami geriamuoju midazolamu 0,1
mg/kg. Pradedama Ringerio tirpalo 5 ml/kg/val. infu-
zija. Procedūros metu skiriama 2,5–5 mg midazolamo
ir 50–250 µg fentanilio i/v, dozė titruojama iki pasie-
kiama vidutinio laipsnio sedacija (miega, lengvai paža-
dinamas kalbinant), pro kaukę tiekiamas deguonis.

Peties nervinis rezginys identifikuojamas naudojant
neurostimuliatorių (Stimuplex® – HNS 11; B. Braun
Melsungen AG, Germany), sujungtą su proksimaliniu
stimuliacinės adatos su teflonine kaniule galu (Con-
tiplex® D; 18 G × 21/8′′; B. Braun). Peties nervinis
rezginys laikomas tinkamai identifikuotu, gavus dvigal-
vio ar trigalvio žasto raumenų motorinį atsaką į 0,2–
0,3 mA srovės stiprumo 2 Hz slenkstinį elektrinį im-
pulsą.

Peties nervinio rezginio blokada atliekama sušvirkš-
čiant 20 ml 0,5 proc. bupivakaino, 20 ml 2 proc. lido-

kaino ir epinefrino 5 µg/ml mišinio. Sušvirkštus vietinių
anestetikų ir ištraukus stimuliacinę adatą, ~3 cm kau-
daliau, tarp priekinio ir vidurinio laiptinių raumenų,
įkišamas poliamidinis kateteris pooperacinei analgezijai
(Contiplex® D, 0,85 × 0,45 × 400 mm; B. Braun),
prijungiamas antibakterinis filtras. Atliekami mėginiai
atsitiktiniam kateterio įstatymui į kraujagyslę nustatyti.
Kateteris prisiuvamas prie kaklo odos. Atskirai atlie-
kama viršraktikaulinių nervų blokada 10 ml 1 proc.
lidokaino tirpalu.

Peties nervinio rezginio blokavimo efektyvumas
patvirtinamas sensorinės (išnykęs šalčio pojūtis, I, III
pirštų parestezijos atsiradimas) ir motorinės (negebė-
jimas pakelti, rankos adukcija per peties sąnarį, tiesti
ir lenkti ranką per alkūnės sąnarį) blokadų pasireiški-
mu 20 min. po vietinių anestetikų sušvirkštimo. Priešin-
gu atveju – peties nervinio rezginio blokada vertinama
kaip nepavykusi ir pacientas į tyrimą neįtraukiamas.

Operacijos metu pacientai seduojami 10–50 µg/kg/
min. propofolio infuzija vidutinio laipsnio sedacijai su-
kelti. Prireikus papildomai sedacijai po 10 mg skiriama
propofolio, analgezijai – fentanilio po 25 µg i/v iki
0,15 mg suminės dozės (didesnis opioidų poreikis arba
bendrosios anestezijos atlikimo būtinybė rodo neefek-
tyvią peties nervinio rezginio blokadą, o pacientas
neįtraukiamas į tyrimą).

Į imtis, kurių pacientams automatiniu švirkštu bu-
vo skirta viena iš dviejų skirtingų pooperacinių infuzi-
jų, pacientai suskirstyti atsitiktinės atrankos būdu:
• ISB (placebo) grupė – 0,9 proc. izotoninio druskos

tirpalo 10 ml/val. infuzija;
• ISA (interskaleninės peties nervinio rezginio anal-

gezijos arba bupivakaino) grupė – 0,15 proc. bu-
pivakaino 10 ml/val. infuzija.
Baigus operaciją, pacientai grąžinti į palatą. Po 4

val. nuo vietinių anestetikų sušvirkštimo peties nervi-
nio rezginio blokadai atlikti automatiniu švirkštu pra-
dedama vieno iš dviejų (pacientui ir tyrėjui nežinomo)
tirpalo (0,15 proc. bupivakaino ar fiziologinio tirpalo)
10 ml/val. infuzija pooperacinei interskaleninei peties
nervinio rezginio analgezijai. Visiems pacientams skirta
gerti Celebrex (Celecoxibum) 100 mg du kartus per
parą. Pooperacinė infuzija sustabdyta praėjus 72 val.
nuo peties nervinio rezginio blokados atlikimo.

Visų pacientų prašyta įvertinti skausmą naudojant
vizualinės analogijos skalę (VAS) ramybėje ir judesių
per peties sąnarį metu (dinaminė – D VAS): (0 balų –
nejaučia jokio skausmo, 100 balų – stipriausias įsivaiz-
duojamas skausmas). Ramybėje, esant VAS 30–39 ba-
lų, analgezijai papildomai skiriama geriamųjų Di-
Antalvic (Paracetamolum 400 mg ir Dextropro-
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poxyphenum chlorhydratum 30 mg) (iki keturių
kapsulių per parą). Kai pagal VAS 40 balų ir daugiau,
skiriama morfijaus 0,1 mg/kg, į raumenis (3 mg iš jų
skiriama į veną).

Skausmo intensyvumas tirtas praėjus keturioms
valandoms po interskaleninės peties nervinio rezginio
blokados, vėliau kas dvi valandas, 12 valandų bei kas
keturias valandas likusias 72 valandas. Kartu regist-
ruoti stebėtų gyvybinių organizmo funkcijų parametrai:
širdies susitraukimų dažnis (ŠSD), arterinis kraujo-
spūdis (AKS), SpO2, kvėpavimo dažnis (KD), šalu-
tiniai reiškiniai, komplikacijos. Tyrimo pabaigoje su-
muojamas vartotų papildomų analgetikų kiekis, pa-
cientų pasitenkinimas pooperaciniu skausmo malši-
nimu vertintas VAS skale.

Prieš ištraukiant kateterį, taisyklinga padėtis visos
studijos metu objektyvizuojama sušvirškus 25 ml 1,5
proc. lidokaino. Sensorinės (ieškoma  bent vieno peties
nervinio rezginio nervo projekcijoje) ir motorinės blo-
kados požymių nebuvimas 20 min. po vietinio anes-
tetiko sušvirkštimo rodo kateterio migravimą tyrimo
eigoje. Toks pacientas išbraukiamas iš studijos.

Statistinė analizė atlikta naudojant duomenų ana-
lizės programų paketą „STATISTICA 6.0“. Parametri-
niai duomenys tiriamųjų grupėse analizuoti taikant
Stjudento (t) kriterijų nepriklausomoms imtims. Ko-
kybiniai ranginiai duomenys (VAS, D VAS skausmo,
pasitenkinimo pooperaciniu skausmo malšinimu įver-
tinimas) analizuoti taikant neparametrinį Mann-Whit-
ney U testą nepriklausomiems atvejams; kokybiniai
nominaliniai duomenys (lytis, šalutiniai reiškiniai, pa-
pildomų analgetikų poreikis) analizuoti taikant nepa-
rametrinį kriterijų – chi kvadratą (χ2). Skirtumai tarp
abiejų grupių reikšmingi, kai p<0,05.

Rezultatai
Tirtųjų grupės nesiskyrė pagal pacientų demogra-

finius rodiklius, tačiau atsitiktinė atranka lėmė, kad
ISB grupėje buvo mažiau I fizinės būklės klasės pagal
AAA pacientų negu ISA grupėje. Atliekamų operacijų
pobūdis nesiskyrė, ilgesnės trukmės operacijos buvo
atliekamos ISA grupės ligoniams (1 lentelė).

Vienam ISB grupės pacientui kateterio įstatyti ne-
pavyko, antrajam pirmąją pooperacinę parą įvyko ka-
teterio dislokacija. Šie ligoniai iš tyrimo buvo išbraukti.
Iš ISA tiriamųjų grupės išbraukti penki pacientai: trys
dėl kateterio dislokacijos tiriamuoju pooperaciniu lai-
kotarpiu, vienas dėl nevisavertės peties nervinio rezgi-
nio blokados, vienas dėl iškilusių techninių problemų.

Gyvybinių organizmo funkcijų parametrai (ŠSD,
AKS, KD, SpO2) tiriamųjų grupėse nesiskyrė (p>0,05).
Vidutinis skausmo intensyvumas grupėse (išskyrus 4
ir 6 val. po peties nervinio rezginio blokados) tiek ra-
mybėje, tiek ir judesių metu mažesnis buvo ISA pa-
cientams (1, 2 pav.) (p<0,0001). Šios grupės pacientai
labiau buvo patenkinti pooperaciniu skausmo malši-
nimu – 85 proc. ją įvertino puikiai. Papildomų anal-
getikų poreikis didesnis buvo ISB pacientams (2 len-
telė).

Šalutiniai reiškiniai (išskyrus rankos silpnumą) tarp
tiriamųjų grupių reikšmingai nesiskyrė. Hornerio sind-
romas (ptosis, myosis, enophtalmus) nustatytas 57
proc. ISA bei 63 proc. ISB grupių pacientų. Nė vienam
pacientui nepasireiškė su bupivakaino sisteminiu tok-
siškumu susiję reiškiniai. Nemaloniu rankos silpnumu
skundėsi 34 proc. ISA grupės ligonių. ISB grupėje
dažniau užfiksuotas svaigulys, mieguistumas, pyki-
nimas ir vėmimas. Kiti šalutiniai reiškiniai, techninės
problemos pateikiamos 3 lentelėje.

1 lentelė. Pacientų charakteristika, operacijos trukmė bei jos pobūdis

                      Charakteristika ISB grupė ISA grupė

N 38 35
Amžius (metai)* 54 (16–70) 50 (16–70)
Ūgis (cm)* 172 (152–186) 178 (152–189)
Svoris (kg)* 79 (50–100) 80 (54–100)
Lytis (vyrai/moterys) 22/16 24/11
ASA I/II † 14/24 23/12
Operacijos pobūdis: AA/A/AK/K/R 11/12/1/3/11 5/8/4/3/15
Operacijos trukmė (min.)*† 85 (50–150) 100 (60–360)

AA – artroskopinė akromionoplastika, A – akromionoplastika, AK – artroskopinė kapsuloplastika, K –
kapsuloplastika, R – viršdyglinio ir (ar) podyglinio raumenų susiuvimas. * Nagrinėjamas požymis apskaičiuotas
mediana (imties pločiu). † Skirtumas tarp grupių statistiškai reikšmingas (p<0,05).
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1 pav. Vidutinis skausmo intensyvumas ramybėje
Apskaičiuoti nagrinėtų požymių vidurkiai.

* p>0,05, kitais vertinimo etapais – abipusė (two-sided) p reikšmė <0,0001.
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Rezultatų aptarimas
Didelę reikšmę operacijų rezultatams turi tinkamas

anestezijos ir perioperacinės analgezijos metodų pa-
rinkimas. Pasirenkami anestezijos būdai turi būti sau-
gūs ir komfortiški ligoniui, užtikrinti geras operavimo
salygas, mažinti pooperacinį skausmą, neilginti ligonio
gydymo stacionare trukmės. Nors ir nėra vienintelio,
optimalaus anestezijos metodo visiems ligoniams, me-
dicinos literatūroje vis daugiau įrodymų apie regioninės

2 pav. Vidutinis skausmo intensyvumas judesių per peties sąnarį metu
Apskaičiuoti nagrinėtų požymių vidurkiai.

* p>0,05, kitais vertinimo etapais – abipusė (two-sided) p reikšmė <0,0001.

anestezijos privalumus negu taikant bendrąją anesteziją
(3, 4). Taikant regioninę anesteziją, minimaliai vei-
kiama organų sistemų veikla, maža grėsmingų šalutinių
reiškinių ir komplikacijų tikimybė.

Kaip jau minėta, pacientams, kuriems daromos įvai-
rios peties sąnario srities operacijos (ypač „didžiosios“
peties operacijos: peties sąnario kapsuloplastika, artro-
plastika, peties lanko raumenų siuvimas, žastikaulio
galvos lūžių gydymas, artrolizė), būdingas ryškus
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skausminis sindromas ankstyvuoju pooperaciniu lai-
kotarpiu, ypač per pirmąsias 48–72 val. Pooperacinio
skausminio sindromo trukmė gerokai ilgesnė už
vienkartinio peties nervinio rezginio blokavimo anal-

gezijos trukmę (iki 10–18 val. po operacijos vartojant
ilgo veikimo aminoamidų grupės vietinius anestetikus,
net ir kartu su adjuvantu klonidinu). Kateterio įstatymas
į nervinį rezginį ir pastovi vietinių anestetikų infuzija

2 lentelė. Vidutinis skausmo intensyvumas per 1–12, 12–24, 24–36, 36–48, 48–60, 60–72 val.,
papildomų analgetikų poreikis, pasitenkinimas pooperacinio skausmo malšinimo kokybe

            Vidutinis skausmo intensyvumas
              ir pasitenkinimas pooperacinio ISB grupė ISA grupė
                      skausmo malšinimu

VAS0–12* 21 (2–42) 4 (0–30)
VAS12–24* 35 (17–44) 8 (1–31)
VAS24–36* 34 (5–44) 6 (0–27)
VAS36–48* 31 (19–42) 4(0–31)
VAS48–60* 29 (8–41) 3 (0–26)
VAS60–72* 27 (5–38) 2 (0–31)

D VAS0–12* 29 (3–70) 8 (0–45)
D VAS12–24* 47 (38–75) 13 (4–51)
D VAS24–36* 48 (17–71) 12 (3–57)
D VAS36–48* 47 (30–75) 10 (2–52)
D VAS48–60* 40 (29–67) 9 (1–48)
D VAS60–72* 38 (21–67) 7 (0–42)

Di-Antalvic (dozių sk/72 val.)** 7 (2–11) 0 (0–4)
Morfinas (dozių sk/72 val.)** 3 (1–7) 0 (0–2)

Pasitenkinimas pooperaciniu skausmo 75 (60–100) 100 (80–100)
malšinimu (VAS)**

Nagrinėjami požymiai apskaičiuoti medianomis (imties atžvilgiu).
*p reikšmė <0,000001, ** p reikšmė <0,0001.

3 lentelė. Šalutiniai reiškiniai ir techninės problemos (atvejų skaičius)

                      Šalutiniai reiškiniai ISA grupė ISB grupė

Galvos skausmas 2 1
Pykinimas, vėmimas 1 4
Svaigulys 1 3
Mieguistumas 0 3
Kvėpavimo depresija 0 0
Specifiniai šalutiniai reiškiniai ISA grupė ISB grupė
Vietinių anestetikų toksinis poveikis 0 0
Hornerio sindromas 20 24
Skausmas kakle 2 1
Kraujosruva kakle 1 0
Infekcija 0 0
Kateterio dislokacija 3 1
Rankos silpnumas 12 (p<0,05) 1

Techninės problemos 1 1
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pro jį leidžia pratęsti analgeziją pooperaciniu laiko-
tarpiu (ISA) (2). Tai ypač svarbu, kai būtina ankstyva
peties sąnario mobilizacija, reabilitacijos procedūros.

Galima būtų teigti, kad ISB tampa saugiu aneste-
zijos ir efektyviu pooperacinio skausmo malšinimo
metodu. Deja, neretai gydytojai, kurie dar neįvaldę su-
dėtingesnių regioninės anestezijos metodų, nepelnytai
ISB vertina kaip techniškai sunkų, daug laiko reika-
laujantį skausmo malšinimo būdą (5).

Anksčiau naudotos priemonės bei taikyti kateterio
įstatymo ir fiksavimo būdai nebuvo pakankamai tobuli
ir pooperacinis skausmo malšinimas buvo neefektyvus
net iki 25 proc. atvejų (7). Vien tik kateterio užsilen-
kimas arba migracija pasitaiko 15 proc. ligonių. Katete-
rio galas paprastai būna arti odos paviršiaus ir, pacien-
tui sukiojant galvą, gali greitai dislokuoti. Todėl šis
būdas pasaulinėje praktikoje taikytas retai, išskirtinių
klinikinių situacijų metu ir tik patirties turintiems spe-
cialistams.

Per pastaruosius trejus metus buvo sukurtos naujos
peties nervinio rezginio blokavimo bei kateterio įsta-
tymo (interskaleninio tarpo lygyje) metodikos (A. Boe-
zaart, G. Meier) (5, 6). Tačiau jų patikimumas, gydant
pooperacinį skausmą, nėra pakankamai ištirtas. Šio
tyrimo metu, taikant G. Meier sukurtą peties nervinio
rezginio identifikavimo ir kateterizavimo metodiką,
kateterio dislokacija pooperaciniu laikotarpiu įvyko ke-
turiems ligoniams (mes kateterį prie odos fiksavome jį
prisiūdami). Vienam pacientui kateterio įstatyti apskri-
tai nepavyko, antram – peties nervinio rezginio blokada
buvo nevisavertė – tai sudarytų tik 7,5 proc. nesėkmin-
gų atvejų taikant minėtą metodiką.

Dažniausiai ISA efektyvumas, darant peties ope-
racijas, tyrinėtas pastovia 0,25 proc., 0,25 mg/kg/val.
bupivakaino infuzija (4, 9). Šio tyrimo duomenimis,
pooperacinė analgezija efektyvi 0,15 proc. 10 ml/val.
bupivakaino infuzija tiek ramybėje, tiek ir judesių metu.
Pagrindinis studijos rezultatas yra tas, kad ilgalaikė
peties nervinio rezginio blokada mažos koncentracijos
bupivakainu skausmą malšina efektyviau už įprastinį
sisteminių analgetikų taikymą (p<0,0001). ISB grupės
pacientams būdingas ne tik intensyvesnis pooperacinis
skausmas (VAS balų skirtumas grupėse pirmąją ir
antrąją pooperacinę parą didesnis nei 50 proc.), dides-
nis papildomų analgetikų (opioidų) poreikis, bet ir su
tuo susijęs didesnis pykinimo ir vėmimo dažnis, mažes-
nis ISB grupės pacientų pasitenkinimas pooperaciniu
skausmo malšinimu. Manome, kad statistiškai reikš-
mingo skirtumo tarp grupių 4 ir 6 val. nenustatyta dėl
tebesitęsiančio prieš operaciją atliktos peties nervinio

rezginio blokados analgetinio veikimo. Šie duomenys
panašūs į pateiktus P. Pere (1993) (9), kuris poopera-
ciniam skausmo malšinimui taip pat naudojo mažos
koncentracijos bupivakaino infuziją, tačiau šis autorius
kartu su vietiniu anestetiku perineuraliai skyrė ir adju-
vantą fentanilį (3 µg/ml).

Šio tyrimo metu užfiksuotas komplikacijų ir šalu-
tinių reiškinių dažnis atitinka kitų autorių pateiktus
duomenis. Dalis (34 proc.) ISA pacientų skundėsi
operuotos rankos silpnumu. Tai neturėjo didesnės
įtakos bendram šios grupės ligonių pasitenkinimui
pooperaciniu skausmo malšinimu. Dėl traumatiškes-
nio nervinio rezginio identifikavimo ir kateterizavimo
trys ligoniai skundėsi kaklo skausmu punkcijos vietoje,
kuris išnyko trečią ketvirtą parą po operacijos.

Tikėtinas šalutinis reiškinys yra diafragminio nervo
blokada. Šio nervo blokavimas sukelia blokuojamosios
pusės diafragmos parezę. Atliekant ISB, tai įvyksta
beveik 100 proc. pacientų (10). Tačiau klinikinė simp-
tomatika būdinga tik iki 10 proc. pacientų. Nė vienas
mūsų tiriamasis nesiskundė dusuliu. Dažnas šalutinis
poveikis yra Hornerio sindromas, 60–75 proc. pacientų
pasireiškiantis dėl simpatinės nervų sistemos kaklinės
dalies žvaigždinio mazgo blokados (10, 11). Atlikto ty-
rimo duomenys šiuo požiūriu buvo panašūs. Sindromo
simptomai išnyko kartu su nervų blokados požymiais.

Kaklo kraujotakos sąlygojama  komplikacija yra
sisteminio anestetikų toksiškumo sąlygojamas centrinės
nervų ar širdies ir kraujagyslių sistemų sutrikimas (12).
ISA atveju – tai ypač svarbu žinoti, nes egzistuoja ga-
limo anestetikų kaupimosi arba kateterio migravimo
(atsitiktinio vietinio anestetiko sušvirkštimo į krauja-
gyslę) galimybė. H. Tuominen ir kt. (1) pažymi, kad
pacientams, kuriems taikoma ISA, nustatomas vidu-
tinės bupivakaino koncentracijos kraujo plazmoje padi-
dėjimas priklausomai nuo metodikos taikymo trukmės
(pvz., 0,7 µg/ml po 3 val., versus 1,1 µg/ml po 24
val.). Šio tyrimo vietinių anestetikų sisteminio toksiš-
kumo simptomų nepastebėta. A. Borgeat tyrimuose
CNS toksinio pažeidimo požymių užfiksuota 0,2 proc.
ligonių (13).

Išvados
1. Ilgalaikė peties nervinio rezginio analgezija ma-

žos koncentracijos bupivakainu efektyviau malšina
skausmą už įprastinius sisteminius analgetikus
(p<0,0001) bei užtikrina mažesnį šalutinių reiškinių
dažnį.

2. Peties nervinio rezginio identifikavimas bei ka-
teterizacija G. Meier pasiūlytu būdu yra patikimas ir
saugus metodas.

MEDICINA (2004) 40 tomas, Nr. 4

Ramūnas Tamošiūnas, Rimtautas Gudas, Aurika Karbonskienė, Irena Marchertienė



357

Literatūra
1. Tuominen M, Pitkänen M, Rosenberg PH. Postoperative pain

relief and bupivacaine plasma levels during continuous
interscalene brachial plexus block. Acta Anaesthesiol Scand
1987;31:276-8.

2. Rawal N, Axelsson K, Hylander J. Postoperative patient-
controlled local anesthetic administration at home. Anesth
Analg 1998;86:86-9.

3. Al-Kaisy A, Mc Guire G, Chan V, Bruin G, Peng P, Miniaci
A, et al. Analgesic effect of interscalene block using low-
dose of bupivacaine for outpatient arthroscopic shoulder
surgery. Reg Anesth Pain Med 1998;23:469-73.

4. Alemanno F, Di Benedetto P, Bertini L, Enneking FK, Ilfeld
BN, Matuszczak M. History. In: Chelly JE, Casati A, Fanelli
G, editors. Continuous peripheral nerve block techniques.
Segrate (MI): Mosby; 2001. p. 3-11.

5. Long TR, Wass CT, Burkle CM. Perioperative interscalene
blocade: an overview of its history and current clinical use. J
of Clin Anesth  2002;14:546-56.

6. Meier G, Bauereis CH, Heinrich CH. Der interscalenäre
Plexuskatheter zur Anästhesie und postoperativen Schmerz-
therapie: Erfahrungen mit einer modifiziertenTechnic. Der
Anaesthesist 1997;46:715-9.

7. Tuominen M, Haasio J, Hekali R, Rosenberg PH. Continuous
interscalene brachial plexus block: clinical efficacy, technical
problems and bupivacaine plasma concentrations. Acta

Bupivacaine for continuous interscalene brachial plexus analgesia after shoulder surgery
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Summary. Objective. This study evaluates clinical efficacy of continuous interscalene brachial plexus block
with bupivacaine 0.15% for postoperative analgesia after shoulder surgery.

Material and methods. Eighty patients, scheduled for elective shoulder surgery, were included in this study.
All patients received an interscalene block before surgery. A perineural catheter was then introduced for continuous
brachial plexus analgesia. Patients were prospectively randomized in a double-blinded fashion to receive either
bupivacaine 0.15% or placebo postoperative infusion through an interscalene catheter. Pain was assessed with
a visual analog scale at rest and also in motion. Duration of surgery and surgery type, satisfaction scores,
supplemental analgesia, side effects, circulatory and respiratory parameters were recorded.

Results. The bupivacaine group showed less pain at rest and in motion than the placebo group (p<0.0001),
except 4 and 6 h after the brachial plexus block; a requirement for supplemental analgesia was also lower. Side
effects (except weakness in the arm, which was more frequent in bupivacaine group), circulatory and respiratory
parameters were comparable in both groups. Satisfaction scores were higher in bupivacaine group.

Conclusions. Continuous interscalene brachial plexus analgesia is a reliable and effective method of providing
postoperative pain relief after shoulder surgery and is superior to the systemic analgesia.
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