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Незважаючи на значні досягнення в 
анестезіології (Я.І. Захарко, М.В. Мацько, 
1999), більша частина оториноларингологі-
чних операцій виконується під місцевим 
знеболюванням (Р.Г. Анютин, А.М. Корни-
енко, 1996; Я.І. Захарко, М.В. Мацько, 1999; 
Г.С. Протасевич, 2001; Г.С. Протасевич і 
співавт., 2003). Переваги її загальновідомі: 
відпадає необхідність застосовувати анесте-
зіологічне обладнання, значно скрочується 
час проведення знеболювання, хірургічне 
втручання супроводжується меншою крово-
течею, під час операції хворий перебуває в 
свідомості, що дозволяє контролювати слух, 
носове дихання та ін. (Я.І. Захарко, М.В. 
Мацько, 1999). Поряд із зазначеними пере-
вагами, місцеве знеболювання має низку 
недоліків, які зумовлені недостатністю за-
гальноприйнятих знеболюючих препаратів 
(глибина і тривалість знеболюючої дії пря-
мо залежить від токсичності знеболюючої 
речовини) та методики знеболювання (Я.І. 
Захарко, М.В. Мацько, 1999). 

Особливості анатомії і фізіології ЛОР-
органів, а саме: рясне кровопостачання і 
рефлексогенність зон, що оперуються, під-
тримують постійний інтерес отоларинголо-
гів до методик місцевого знеболювання і 
нових знеболюючих препаратів (Р.Г. Аню-
тин, А.М. Корниенко, 1996). 

В наш час для місцевого знеболення в 
оториноларингології найчастіше викорис-
товують новокаїн, тримекаїн і лідокаїн 
(А.М. Талышинский, 1963; М.Ю. Абрамо-
вич, 1965; В.А. Ершова, 1966, 1973; А.А. 
Горлина, 1970; П.Д. Осадчук, В.И. Шоло-
хов, 1977; И.Б. Солдатов, В.А. Єршова, 
1977; В.Ф. Белый, С.Б. Безшапочный, 1978; 
Wisser, 1963; Jandeleit, 1964, та ін.), рідше – 

інші анестетики: дифазин, ринокаїн (И.Б. 
Солдатов, В.А. Виргильева, 1962, 1962; Б.В. 
Еланцев и соавт., 1969; Б.В. Еланцев, Е.Р. 
Гончарова, 1970). 

Методики місцевого знеболювання 
для різних оториноларингологічних опера-
цій можна вважати до нашого часу такими, 
що склалися, відпрацьованими і в більшості 
клінік вони не мають суттєвих відмінностей 
(Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 1996). Те 
невдоволення, яке часто відчувають хірурги 
по відношенню до застосовуваних анесте-
тиків, викликано тим, що глибина і трива-
лість знеболюючої дії їх знаходиться в пря-
мій залежності від токсичності (Р.Г. Аню-
тин, А.М. Корниенко, 1996). Так, напри-
клад, лідокаїн порівняно з новокаїном діє 
швидше, сильніше і триваліше (М.Д. Маш-
ковский, 1984), але він в 4 рази токсичні-
ший за новокаїн в рівних концентраціях 
(М.Д. Машковский,1984; М.Б. Крук і спі-
вавт., 1999). До того ж від розчину лідокаї-
ну набувають розвитку або алергічні, або 
шокові стани (М.Б. Крук і співавт., 1999). 

Особливістю оториноларингологічних 
операцій є їх кривавість, що потребує дода-
вання адреналіну в анестезуючий розчин 
(Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 1996). 

Позитивні відгуки стоматологів-
хірургів привернули увагу отоларингологів 
до нового препарату для місцевого знебо-
лювання – артикаїну (Р.Г. Анютин, А.М. 
Корниенко, 1996; Я.І. Захарко, М.В. Маць-
ко, 1999). Фірма “Хьохст АГ” (Німеччина) 
випускає цей препарат в двох формах: ульт-
ракаїн – ДС і ультракаїн – ДС – форте (Р.Г. 
Анютин, А.М. Корниенко, 1996; Г.С. Про-
тасевич и соавт., 2001). Ультракаїн є водним 
розчином артикаїну гідрохлориду з дода-
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ванням епінефрину (адреналіну) (Р.Г. Аню-
тин, А.М. Корниенко, 1996; Я.І. Захарко, 
М.В. Мацько, 1999; М.Б. Крук і співавт., 
1999; Г.С. Протасевич и соавт., 2001) в кон-
центраціях 1:200 000 і 1:100 000, відповідно 
до варіантів (Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 
1996; М.Б. Крук і співавт, 1999; Г.С. Прота-
севич и соавт., 2001). Ці препарати розфасо-
вані в стандартні ампули по 2 мл і цилінд-
ричні скляні ампули (капсули) для 
ін’єкторів по 1,7 мл (Р.Г. Анютин, А.М. Ко-
рниенко, 1996; М.Б. Крук і співавт., 1999; 
Г.С. Протасевич и соавт., 2001). Артикаїн – 
єдиний в світі місцевоанестезуючий засіб 
амідного класу з теофеновим кільцем в фо-
рмулі і, таким чином, не має попередників 
(Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 1996; М.Б. 
Крук і співавт., 1999; Г.С. Протасевич и со-
авт., 2001). За фармакологічними характе-
ристиками ультракаїн вдвічі переважає ане-
стезуючий ефект лідокаїну і в 6 разів – но-
вокаїну (Р.Г. Анютин, А.М. Кориненко, 
1996; Я.І. Захарко, М.В. Мацько, 1999; М.Б. 
Крук і співавт., 1999). Його токсичність 
вдвічі нижча за токсичностість лідокаїну 
(Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 1996; Я.І. 
Захарко, М.В. Мацько, 1999; М.Б. Крук і 
співавт., 1999). Він не викликає алергічних 
реакцій (Я.І. Захарко, М.В. Мацько, 1999; 
М.Б. Крук і співавт., 1999). Позитивним є 
той факт, що завдяки додаванню адреналіну 
препарат має судинозвужуючий ефект і 
зменшує кровотечу при операції (Я.І. Захар-
ко, М.В. Мацько, 1999). Цей анестетик має 
високу проникність щодо кісткової і сполу-
чної тканин (Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 
1996; М.Б. Крук і співавт., 1999). Досить 
буває однієї ін’єкції ультракаїну, щоб одер-
жати добру анестезію (Р.Г. Анютин, А.М. 
Корниенко, 1996). Ультракаїн не впливає на 
роботу серця (Р.Г. Анютин, А.М. Корниен-
ко, 1996; М.Б. Крук і срівавт., 1999) і є оп-
тимальним препаратом для пацієнтів із за-
хворюваннями серцево-судинної системи, 
вагітних і дітей (Р.Г. Анютин, А.М. Корни-
енко, 1996). Ампули ультракаїну в най-
меншому ступені містять добавки, які здат-
ні викликати алергічну реакцію у хворого 
(Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 1996). Від-
сутність побічної дії ультракаїну достовірна 
в 99,4% спостережень (Borchard, 1989; 
Frenkel, 1989).  

Позитивні властивості ультракаїну 
пояснюються його низькою жиророзчинніс-
тю (менше, ніж лідокаїну, в 2,5 рази) і висо-
ким ступенем зв’язування з білками (Р.Г. 
Анютин, А.М. Корниенко, 1996; Я.І. Захар-
ко, М.В. Мацько, 1999). При стійкій і три-
валій анестезії в оперованій ділянці він 
швидше за інші анестетики виводиться з 
організму (Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 
1996; М.Б. Крук і співавт., 1999), плазмовий 
кліренс його складає 3500 мл/хв (Р.Г. Аню-
тин, А.М. Корниенко, 1996). При підслизо-
вому внутрішньоротовому введенні період 
виведення складає від 25 хв (М.Б. Крук і 
співавт., 1999) до 25,3 хв (Kirch et al., 1983). 

Наявні в літературі відомості про фа-
рмакодинамічні властивості ультракаїну 
свідчать про те, що він є оптимальним анес-
тезуючим засобом для хірургічних втручань 
в оториноларингології, оскільки найбільш 
задовольняє основні вимоги (Р.Г. Анютин, 
А.М. Корниенко, 1996): 1) анестетик пови-
нен вибірково впливати на рецепторні утво-
рення і нервові волокна, не маючи прямої 
дії на інші тканеві структури, тобто володі-
ти високою ефективністю дії; 2) анестезую-
чий ефект повинен бути достатнім для пов-
ного виключення всіх видів чутливості; 3) 
анестетик повинен вадати судинозвужую-
чий ефект (чи може поєднуватись із судино-
звужуючим засобом); 4) токсичність препа-
рату повинна бути настільки малою, щоб 
при всмоктуванні в кров він не викликав 
отруєння; 5) тривалість дії повинна бути 
достатньою для проведення хірургічного 
втручання; 6) анестетик повинен бути при-
датний для інших видів анестезії (С.М. Ру-
башов, 1948). В хірургічній оториноларин-
гології ультракаїн використовується рідко. 
Першими його застосували Р.Г. Анютін і 
А.М. Корнієнко (1996) при оториноларин-
гологічних операціях (підслизова резекція 
перегородки носа, радикальна операція на 
верхньощелепній пазусі, тонзилектомія, хі-
рургічні втручання з приводу гіпертрофії 
носових раковин, ендоауральні операції на 
середньому вусі) і відмітили позитивні яко-
сті: надійність анестезії під час операції; 
відсутність токсичності чи побічних явищ; 
стабільну достатню ішемію судин тканин, 
які оперуються, що зменшує крововтрату і 
полегшує проведення операції; швидку дію, 
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що скорочує час виконання операції. В по-
дальшому з’явився ряд повідомлень про ви-
користання ультракаїну при різних оторино-
ларингологічних хірургічних втручаннях 
(Я.І. Захарко, М.В. Мацько, 1999; М.Б. Крук 
і співавт., 1999; Г.С. Протасевич, 1999; Г. 
Протасевич, І. Гавура, 2000; Г.С. Протасевич 
і співавт, 2000, 2001; Г.С. Протасевич и со-
авт., 2001; А.П. Ковалик і співавт., 2003; 
А.П. Ковалик, 2005; П.В. Ковалик і співавт., 
2005). В оториноларингології ультракаїн був 
застосований для місцевого знеболювання 
при проведенні найпоширеніших операцій: 
підслизової резекції перегородки носа (Р.Г. 
Анютин, А.М. Корниенко, 1996; Я.І. Захар-
ко, М.В. Мацько, 1999; М.Б. Крук і співавт., 
1999; Г.С. Протасевич, 1999; Г.С. Протасе-
вич і співавт., 2001; Г.С. Протасевич и соавт., 
2001; А.П. Ковалик і співавт., 2003; А.П. Ко-
валик, 2005; П.В. Ковалик і співавт., 2005), 
радикальній операції на верхньощелепній 
пазусі (Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 1996; 
Я.І. Захарко, М.В. Мацько, 1999), конхотомії, 
ультразвуковій дезінтеграції нижніх нсових 
раковин (Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 
1996), підслизовій (внутрішньораковинній) 
електрокаустиці (термокаустиці) нижніх но-
сових раковин (Я.І. Захарко, М.В. Мацько, 
1999; М.Б. Крук і співавт., 1999), поліпотомії 
носа (М.Б. Крук і співавт., 1999), репозиції 
відламків при переломах кісток носа (Я.І. 
Захарко, М.В. Мацько, 1999), тонзилектомії 
(Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 1996; Я.І. 
Захарко, М.В. Мацько, 1999; Г. Протасевич, 
І. Гавура, 2000; Г.С. Протасевич і співавт., 
2000), ендоауральних операціях на серед-
ньому вусі (Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 
1996), а також при інших втручаннях – вида-
лення атероми, видалення ангіофіброми пе-
регородки носа, розкриття абсцесу зовніш-
нього слухового ходу (Я.І. Захарко, М.В. 
Мацько, 1999). Однак ці дані не системати-
зовані. При аналізі літератури ми не знайшли 
оглядових робіт щодо застосування ультра-
каїну для знеболювання при оториноларин-
гологічних хірургічних втручаннях, тому 
вважаємо за доцільне навести огляд літера-
тури з цього питання, який, на нашу думку, 
може виявитись корисним для практикую-
чих отоларингологів і для фахівців інших 
спеціальностей (анестезіологів, хірургів та 
ін.). 

Підслизова резекція перегородки носа. 
Ультракаїн для знеболювання при підслизо-
вій резекції перегородки носа застосовуєть-
ся частіше, ніж при інших оториноларинго-
логічних втручаннях. Цю операцію під уль-
тракаїновим знеболенням проводили Р.Г. 
Анютін і А.М. Корнієнко (1996), Я.І. Захар-
ко і М.В. Мацько (1999), М.Б. Крук і співав-
тори (1999), Г.С. Протасевич (1999), Г.С. 
Протасевич і співавтори (2001, 2001), А.П. 
Ковалик і співавтори (2003), А.П. Ковалик 
(2005), П.В. Ковалик і співавтори (2005). 
Однак ультракаїн як анестетик при підсли-
зовій резекції перегородки носа застосову-
ється ще рідко, в основному окремими хіру-
ргами у невеликого числа хворих. Так, М.Б. 
Крук і спвіавтори (1999) повідомили про 5 
операцій, виконаних під ультракаїновим 
знеболенням, Я.І. Захарко, М.В. Мацько 
(1999) – про 8, Г.С. Протасевич і співавтори 
(2001) – про 18, Р.Г. Анютін і А.М. Корніє-
нко (1996) – про 25, Г.С. Протасевич і спів-
автори (2001) – про 30 операцій. І тільки 
окремі ринохірурги провели більшу кіль-
кість підслизових резекцій перегородки но-
са: А.П. Ковалик і співавтори (2003) – 300, 
П.В. Ковалик і співавтори (2005) – 45. Між 
тим ультракаїн можна розглядати як опти-
мальний анестетик для підслизової резекції 
перегородки носа. Як зазначалось вище він 
в 2 рази сильніший за анестезуючим ефек-
том за лідокаїн і в 6 разів – за новокаїн, а 
токсичність його в 2 рази менша такої лідо-
каїну (Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 1996; 
М.Б. Крук і співавт., 1999). 

При підслизовій резекції перегородки 
носа, крім аплікаційної анестезії, звичайно 
проводиться анестезія за методикою підокі-
сно-підохрясного інфільтраційного введен-
ня анестезуючого препарату по всій перего-
родці з двох боків і по дну носа (Ф.С. Бокш-
тейн, 1956). В розчин обов’язково додається 
адреналін, чим досягається ішемія тканин, 
полегшується їх відшарування. Як правило, 
на анестезію витрачається 15-20 мл 1% роз-
чину новокаїну (Р.Г. Анютин, А.М. Корни-
енко, 1996). 

Враховуючи добру анестезуючу здат-
ність ультракаїну, Р.Г. Анютін і А.М. Кор-
нієнко (1996) змінили методику його уве-
дення. Ін’єкції ультракаїну-ДС робилися по 
межах виконання хірургічного втручання 
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підокісно- підохрясно з обох боків перего-
родки. Таку ж методику застосували Я.І. 
Захарко і М.В. Мацько (1999), а також М.Б. 
Крук і співавтори (1999). Попередньо Я.І. 
Захарко, М.В. Мацько (1999) проводили ап-
лікаційну анестезію 3% розчином дикаїну. 
При цьому досягалось добре знеболювання, 
спостерігалась мінімальна кровотеча під час 
операції, не виникало вегетативних розладів 
(Я.І. Захарко і М.В. Мацько, 1999). Недолі-
ком цієї методики, з погляду Я.І. Захарка і 
М.В. Мацька (1999), є відсутність ефекту 
гідравлічного препарування, яке досягаєть-
ся введенням значно більшої кількості ріди-
ни підохрясно і підокісно (до 15 мл), що 
значно полегшує техніку операції. Тому, 
прооперувавши 2 хворих за методикою Р.Г. 
Анютіна і А.М. Корнієнка (1996), автори у 6 
інших осіб додатково до анестезії ультрака-
їном вводили підокісно і підохрясно до 20 
мл 0,25% розчину новокаїну. 

В середньому на анестезію витрача-
ється від 6 до 10 мл ультракаїну. За даними 
Р.Г. Анютіна і А.М. Корнієнка (1996), це 
складає 6-7 мл, за Я.І. Захарком і М.В. Ма-
цьком (1999) – 6-8 мл, а за М.Б. Круком і 
співавторами (1999) – 7-10 мл препарату. 

Для операцій малої тривалості Р.Г. 
Анютін і А.М. Корнієнко (1996) використо-
вували ультракаїн-ДС, для більш тривалих – 
ультракаїн-ДС-форте. Тривалість анестезу-
вального ефекту в першому випадку скла-
дала не менше 45 хв, в другому – біля 75 хв 
(Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 1996). Як 
показали спостереження М.Б. Крука і спів-
авторів (1999), ультракаїн-ДС дає добрий 
тривалий ефект знеболювання – до 35-50 хв. 

Анестезія при запропонованих ощад-
ливих операціях (Г.С. Протасевич, 1985) 
відрізняється від знеболювання при підсли-
зовій резекції перегородки носа за Killian 
(1904) тим, що здійснюється індивідуально, 
залежно від виду деформації перегородки 
носа і її величини (Г.С. Протасевич, 1999; 
Г.С. Протасевич и соавт., 2001; А.П. Кова-
лик і співавт., 2003). Г.С. Протасевич і спів-
автори (2001), А.П. Ковалик і співавтори 
(2003) для анестезії застосовують ультрака-
їн-ДС, при дугоподібному викривленні пе-
регородки вводять ультракаїн з боку викри-
влення по всій ділянці, з протилежного боку 
– двома ін’єкціями спереду назад приблизно 

посередині викривлення. При викривленні 
під кутом анестетик вводиться аналогічним 
чином, при сигмоподібному викривленні – в 
ділянку випинання перегородки носа з обох 
боків. Крім того, невелика кількість анесте-
зуючої речовини вводиться в ділянку уві-
гнутості перегородки з обох боків двома 
ін’єкціями спереду назад у вигляді смужки. 

При гребенях анестетик вводиться у 
верхню і, по можливості, у нижню частину 
гребеня 2-3 ін’єкціями спереду назад. При 
шипах анестезуюча речовина вводиться в 
ділянку шипа трьома ін’єкціями (спереду, 
згори і знизу шипа). З іншого боку перегоро-
дки анестезія не проводиться. При потов-
щенні перегородки анестезуюча речовина 
вводиться з обох боків потовщення. Якщо є 
вивих чотирикутного хряща, то анестетик 
вводиться в ділянку переднього краю вивиху 
з обох боків. При комбінованих деформаціях 
введення анестезуючої речовини виконуєть-
ся окремо в кожний вид деформації (напри-
клад, гребеня і шипа). Кількість анестетика, 
що вводиться, залежить від виду деформації 
перегородки носа. При шипах і гребенях йо-
го потрібно менше, при дугоподібному, ку-
топодібному викривленні – більше (Г.С. 
Протасевич и соавт., 2001). Автори (Г.С. 
Протасевич, 1999; Г.С. Протасевич и соавт., 
2001; А.П. Ковалик і співавт., 2003, 2005) 
провели порівняльну оцінку ефективності 
застосування новокаїну і ультракаїну, яку 
здійснювали на основі аналізу скарг пацієн-
тів в післяопераційний період, гемодинаміч-
них показників (АТ і частоти серцевих ско-
рочень) під час окремих етапів операції, сту-
пеня крововтрати, швидкості зникнення чут-
ливості в ділянці хірургічного втручання, 
тривалості анестезії, тривалості операції, 
об’єму використаного анестетика. При порі-
вняльній характеристиці ультракаїнової та 
новокаїнової анестезії відмічено 7 особливо-
стей знеболюючого ефекту ультракаїну.  

1. Ефективне знеболювання отримано 
у 100% оперованих хворих. Для оцінки зне-
болюючого ефекту автори визначали гемо-
динамічні показники на окремих етапах 
операції. При застосуванні ультракаїну від-
мічені менш виражені гемодинамічні зміни 
на окремих етапах операції, ніж при хірур-
гічних втручаннях під новокаїновою анесте-
зією. Так, у пацієнтів, оперованих під ульт-
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ракаїновим знеболюванням, при відшару-
ванні охрястя, видаленні хряща і збиванні 
кісткового гребеня максимальний артеріа-
льний тиск підвищувався в середньому на 8 
мм рт. ст., пульс ставав частішим на 10 уд. 
за 1 хв. У осіб, у яких хірургічні втручання 
виконані під новокаїновою анестезією, мак-
симальний артеріальний тиск підвищувався 
на 20 мм рт. ст., пульс зростав в середньому 
на 17 уд. за 1 хв.  

2. Відсутність токсичних, вегетатив-
них та інших побічних порушень. Усклад-
нення новокаїнової анестезії (короткочас-
ний головний біль при введенні анестетика 
в перегородку, головний біль і серцебиття 
під час змащування слизової оболонки роз-
чином дикаїну з адреналіном) спостеріга-
лись в 0,52-0,54 % випадків.  

3. Добрий гемостатичний ефект. Для 
визначення крововтрати під час операції 
автори використали метод Hayward-Butt і 
Kos (1962), що полягає в наступному. При 
постійному гемостазі кровотеча вважалась 
„сильною”, при промоканні крові 1 раз за 1 
хв – „помірною”, при гемостазі через 3 хв і 
більше операційне поле вважалось „сухим”. 
Виявилось, що застосування ультракаїну 
супроводжувалось достатньою ішемією 
тканин оперованої ділянки, що сприяє зме-
ншенню крововтрати і полегшує проведен-
ня хірургічного втручання. При цьому у 
88,9-90% пацієнтів операційне поле було 
„сухим”, у 10-11,1% відмічено „помірну” 
кровотечу під час операції, тоді як при ви-
користанні новокаїнової анестезії операцій-
не поле виявилось „сухим” в 7,4% випадків, 
кровотеча була „помірною” – в 86,7% і в 
5,9% вона була „сильною”. 

4. Швидка дія анестетика. Зникнення 
чутливості виявлено через 1-2 хв після вве-
дення ультракаїну. При введенні новокаїну 
анестезія наступала через 7-10 хв після його 
закінчення. 

5. Тривале збереження знеболювання 
в оперованій ділянці. У переважної більшо-
сті хворих (73%) після введення ультракаї-
ну, анестезія зберігалась протягом 30-40 хв 
після закінчення хірургічного втручання. У 
решти пацієнтів знеболюючий ефект утри-
мувався 15-20 хв. При застосуванні новока-
їну анестезія в післяопераційний період 
тривала недовго – 10-15 хв. 

6. Скорочення часу виконання опера-
ції. Ощадливі операції на перегородці носа 
при ультракаїновому знеболенні тривали в 
середньому 15-20 хв залежно від об’єму хі-
рургічного втручання. При анестезії новока-
їном середня тривалість операцій, проведе-
них приблизно в такому ж об’ємі, складала 
27-28 хв. 

7. Невелика кількість анестетика для 
досягнення повної анестезії. Об’єм ультра-
каїну для повного знеболювання при ощад-
ливих операціях становив 1-4 мл, в залеж-
ності від характеру деформації перегородки 
носа, а новокаїну в аналогічних ситуаціях 
вводилось в об’ємі 2-7 мл. 

Таким чином, ультракаїнове знебо-
лення має переваги перед новокаїновим при 
підслизовій резекції перегородки носа: на-
дійна анестезія; відсутність токсичних, ве-
гетативних та інших побічних дій; забезпе-
чення достатнього гемостазу, що зменшує 
крововтрату і полегшує виконання операції; 
швидка анестезія; тривале збереження зне-
болювання в післяопераційний період; ско-
рочення часу операції; невелика кількість 
ультракаїну для досягнення надійної анес-
тезії. Одержані результати націлюють на 
подальше вивчення ефективності ультрака-
їну для місцевого знеболювання при підсли-
зовій резекції перегородки носа та інших 
операціях в носовій порожнині (Г.С. Прота-
севич и соавт., 2001; А.П. Ковалик і спі-
вавт., 2003). 

Радикальна операція на верхньоще-
лепній пазусі. Ультракаїн застосовується 
досить рідко при радикальній операції на 
верхньощелепній пазусі. В доступній нам 
літературі знайдено лише 2 повідомлення 
про використання ультракаїнового знебо-
лення при даному хірургічному втручанні 
(Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 1996; Я.І. 
Захарко, М.В. Мацько, 1999). Я.І. Захарко і 
М.В. Мацько (1999) виконали радикальну 
операцію на верхньощелепній пазусі при 
знеболюванні ультракаїном у 6 осіб, Р.Г. 
Анютін і А.М. Корнієнко (1996) – у 30. 

При радикальній операції на верх-
ньощелепній пазусі анестезія ультракаїном-
ДС досягалась інфільтрацією перехідної 
складки, тканин вестибулярного відділу по-
рожнини рота, ділянки підорбітального 
отвору, ділянки собачої ямки, виличного 
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горба верхньої щелепи і дна порожнин носа. 
Загальна кількість знеболюючого розчину 
складала, за даними Р.Г. Анютіна і А.М. 
Корнієнка (1996), 8-10 мл, а за спостере-
женнями Я.І. Захарка і М.В. Мацька (1999) - 
10-12 мл. Наставав знеболюючий ефект че-
рез 1-2 хв після закінчення введення ульт-
ракаїну (Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 
1996; Я.І. Захарко, М.В. Мацько, 1999). 
Операція відзначалась малою крововтра-
тою, безболючістю при доступі до пазухи, її 
розкритті та маніпуляціях в самій пазусі, 
при накладанні риностоми (Р.Г. Анютин, 
А.М. Корниенко, 1996; Я.І. Захарко, М.В. 
Мацько, 1999) і добре переносилась хвори-
ми, ознак інтоксикації і побічних явищ не 
відмічалось (Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 
1996). В післяопераційний період визначав-
ся менш виражений реактивний набряк що-
ки, ніж це мало місце при операціях під но-
вокаїновим знеболюванням (Я.І. Захарко, 
М.В. Мацько, 1999). Премедикація седатив-
ними препаратами застосувалась тільки у 
осіб з підвищеною емоційною збудливістю 
(Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 1996). Ін-
ших відомостей в доступній нам літературі 
про використання ультракаїну при радика-
льній операції на верхньощелепній пазусі 
ми не знайшли. 

Конхотомія, ультразвукова дезінте-
грація нижніх носових раковин. Ультрака-
їн при операціях на носових раковинах та-
кож застосовується рідко. В доступній нам 
літературі виявлено лише 1 повідомлення 
про використання цього анестетика при хі-
рургічних втручаннях на нижніх носових 
раковинах (Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 
1996). Автори при операціях на нижніх но-
сових раковинах анестезію ультракаїном-
ДС проводили у 28 осіб. Конхотомія була 
виконана у 12 з них, ультразвукова дезінте-
грація нижніх носових раковин – у 16 . Ви-
бір цих операцій визначався формою гіпер-
трофії. При фіброзній формі здійснювалась 
конхотомія, при кавернозній – ультразвуко-
ва дезінтеграція нижніх носових раковин. 
Ультракаїн-ДС після аплікаційної анестезії 
2% розчином лідокаїну вводився порціями 
по 1-1,5 мл в ділянку основи нижньої носо-
вої раковини біля переднього і заднього її 
кінця. Достатнє знеболювання наставало 
через 1-1,5 хв. Операції проходили без зви-

чайної для конхотомії крововтрати, а після 
ультразвукової дезінтеграції нижніх носо-
вих раковин необхідності в превентивному 
тампонуванні порожнини носа не виникало. 
Емоційні реакції хворих на хірургічні втру-
чання були значно менш виражені, ніж у 
випадках використання інших видів знебо-
лювання (Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 
1996). 

Підслизова (внутрішньораковинна) 
електрокаустика (термокаустика) ниж-
ніх носових раковин. Під ультракаїновим 
знеболюванням дане хірургічне втручання 
проводиться рідко. При аналізі літератури 
ми зустріли лише 2 повідомлення про за-
стосування ультракаїну для знеболювання 
при підслизовій (внутрішньораковинній) 
електрокаустиці нижніх носових раковин 
(Я.І. Захарко, М.В. Мацько, 1999; М.Б. Крук 
і співавт., 1999). При кавернозній, каверно-
зно-фіброзній гіпертрофії нижніх носових 
раковин і при нейровегетативній формі ва-
зомоторної ринопатії у 7 пацієнтів Я.І. За-
харко і М.В. Мацько (1999) виконали під-
слизову електрокаустику під знеболюван-
ням ультракаїном. У всі обстежених попе-
редньо здійснювалась аплікаційна анестезія 
2-3% розчином дикаїну. Ультракаїн вводив-
ся по 0,5-0,7 мл в передній, середній і задній 
відділи кожної нижньої носової раковини до 
кістки. При цьому наставав добрий знебо-
люючий ефект і зовсім не порушувався ві-
зуальний контроль. Незначна кількість вве-
деного анестетика не зменшує ефекту коа-
гуляції на підслизові тканини раковини, що 
спостерігається при введенні значно біль-
шої кількості новокаїну. Ефект від такого 
втручання значно кращий (Я.І. Захарко, 
М.В. Мацько, 1999). 

М.Б. Крук і співавтори (1999) в 12 ви-
падках гіпертрофії нижніх носових раковин 
перед внутрішньораковинною термокаусти-
кою вводили 2 мл ультракаїну в раковину 
до її заднього кінця. Знеболювання настава-
ло через 10 хв. Під час термокаустики хворі 
не відчували болю, не було кровотечі (М.Б. 
Крук і співавт., 1999). 

Поліпотомія носа. Про застосування 
ультракаїну для знеболювання при поліпо-
томії носа повідомили М.Б. Крук і співавто-
ри (1999). В 11 випадках при цій операції 
вони використали до 2-4 мл ультракаїну на 
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ділянку, яка оперувалася. Ефект знеболю-
вання відмічено як ідеальний. 

Інші відомості про виконання поліпо-
томії носа під ультракаїновим знеболюван-
ням в доступній нам літературі відсутні. 

Репозиція відламків при переломах кі-
сток носа. Для репозиції відламків при пе-
реломах кісток носа анестезію ультракаїном 
Я.І. Захарко і М.В. Мацько (1999) викорис-
товували у 8 осіб. Перед втручанням слизо-
ву оболонку носа вони знеболювали 2-3% 
розчином дикаїну, потім виконували прові-
дникову анестезію зовнішнього носа. З цією 
метою в 3 точки зовнішнього носа вводи-
лось по 0,2-0,3 мл ультракаїну. На знебо-
лення витрачалось 2 мл препарата. Це не 
порушувало зорового контролю за поло-
женням уламків скелету носа і забезпечува-
ло достатню анестезію (Я.І. Захарко, М.В. 
Мацько,1999). Інших повідомлень щодо за-
стосування ультракаїну для знеболювання 
при репозиції відламків при переломах кіст-
кок носа в доступній нам літературі не зу-
стрічалось. 

Тонзилектомія. Дані літератури свід-
чать про те, що тонзилектомія під ультрака-
їновим знеболюванням проводиться значно 
рідше, ніж підслизова резекція перегородки 
носа, але частіше від інших хірургічних 
втручань в оториноларингології. Принаймні 
в доступній нам літературі знайдено 4 по-
відомлення про використання ультракаїну 
для анестезії при тонзилектомії (Р.Г. Аню-
тин, А.М. Корниенко, 1996; Я.І. Захарко, 
М.В. Мацько, 1999; Г. Протасевич, І. Гаву-
ра, 2000; Г.С. Протасевич і співавт., 2000). 
Двобічну тонзилектомію під ультракаїно-
вою анестезією Г. Протасевич і І. Гавура 
(2000) виконали у 12 осіб, Я.І. Захарко і 
М.В. Мацько (1999) – у 14, Г.С. Протасевич 
і співавтори (2000) – у 26, Р.Г. Анютін і 
А.М. Корнієнко (1996) – у 18. Тим часом 
ультракаїн можна розглядати як оптималь-
ний анестетик для тонзилектомії. Про це 
свідчать спостереження згаданих авторів, 
що їх наводимо далі. 

Місцева анестезія при тонзилектомії, 
не дивлячись на ряд запропонованих оригі-
нальних методик (Б.С. Преображенский, 
Г.Н. Попова, 1970), частіше всього здійсню-
ється інфільтрацією оточуючих піднебінні 
мигдалики тканин на межі з піднебінними 

дужками з 3 чи 5 точок уколу (Р.Г. Анютин, 
А.М. Корниенко, 1996). Деякі хірурги (Л.А. 
Луковский, 1963) вважають за необхідне 
вводити анестезуючий розчин в навколоми-
гдаликову клітковину і таким чином дося-
гають задовільної анестезії, спрощують 
відшарування мигдалика. Звичайно витра-
чається біля 15 мл анестезуючого розчину 
на кожний піднебінний мигдалик. Після 
анестезії мигдалик і оточуючі тканини на-
бувають набряклого подушкоподібного ви-
гляду (Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 1996). 
При використанні ультракаїну-ДС для анес-
тезії виявляється достатнім уведення по 1-
1,5 мл розчину в 3 точки на межі мигдалика 
з дужками з кожного боку (Р.Г. Анютин, 
А.М. Корниенко, 1996; Я.І. Захарко, М.В. 
Мацько, 1999). Г.С. Протасевич і І. Гавура 
(2000) ін’єкції ультракаїну робили у 3 точки 
з кожного боку: у верхній відділ задньої 
піднебінної дужки, посередині передньої 
піднебінної дужки, у перехідну складку пе-
редньої піднебінної дужки. На двобічну то-
нзилектомію витрачається, за даними Р.Г. 
Анютіна і А.М. Корнієнка (1996), 6 мл уль-
тракаїну, за Г.С. Протасевичем і І. Гавурою 
(2000) – 7-8 мл, а за Я.І. Захарком і М.В. 
Мацьком (1999) – 8 мл цього розчину. Ане-
стезія наступає через 1-2 хв і буває достат-
ньою для видалення мигдаликів (Р.Г. Аню-
тин, А.М. Корниенко, 1996; Я.І. Захарко, 
М.В. Мацько, 1999; Г.С. Протасевич, І. Га-
вура, 2000; Г.С. Протасевич і співавт., 2000) 
при відсутності грубих рубцевих злук в на-
вколомигдаликовому просторі (Р.Г. Аню-
тин, А.М. Корниенко, 1996; Я.І. Захарко, 
М.В. Мацько, 1999). При цьому відсутня 
кровотеча, звичайна для цієї операції (Р.Г. 
Анютин, А.М. Корниенко, 1996), або буває 
незначною (Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 
1996; Я.І. Захарко, М.В. Мацько, 1999; Г.С. 
Протасевич, І. Гавура, 2000; Г.С. Протасе-
вич і співавт., 2000). Операція добре пере-
носиться хворими (Р.Г. Анютин, А.М. Кор-
ниенко, 1996; Я.І. Захарко, М.В. Мацько, 
1999). Позитивним є те, що не змінюється 
конфігурація піднебінних дужок, м’якого 
піднебіння, пацієнти не відчувають „повно-
ти” в горлі, що спостерігається при знебо-
люванні новокаїном зберігаються горлові 
рефлекси, необхідні для самостійного вида-
лення слини і крові (Р.Г. Анютин, А.М. Ко-
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рниенко, 1996; Я.І. Захарко, М.В. Мацько, 
1999; Г.С. Протасевич, І. Гавура, 2000; Г.С. 
Протасевич і співавт., 2000). Анестезія збе-
рігається від 30 до 40 хв (Р.Г. Анютин, А.М. 
Корниенко, 1996; Я.І. Захарко, М.В. Маць-
ко, 1999; Г.С. Протасевич, І. Гавура, 2000; 
Г.С. Протасевич і співавт., 2000), що поле-
гшує післяопераційний стан (Р.Г. Анютин, 
А.М. Корниенко, 1996). Токсичні прояви та 
післяопераційні кровотечі не відмічаються 
(Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 1996; Я.І. 
Захарко, М.В. Мацько,1999; Г.С. Протасе-
вич, І. Гавура, 2000; Г.С. Протасевич і спі-
вавт., 2000). 

Деякі хірурги (И.Ф. Худлбец, 1936) 
уникають включення адреналіну в анесте-
зуючий розчин, побоюючись післяопера-
ційної кровотечі, що можливо через особ-
ливості судинної реакції. При використанні 
ультракаїну-ДС такі побоювання зайві, 
оскільки в препараті дотримано точне дозу-
вання адреналіну, а кількість введеного ане-
стезуючого розчину менше звичайного в 
кілька разів (Р.Г. Анютин, А.М. Корниенко, 
1996). 

Г.С. Протасевич, І. Гавура, (2000); 
Г.С. Протасевич і співавтори (2000) відмі-
тили 10 особливостей ультракаїнового зне-
болювання при тонзилектомії. 

1. Добре знеболювання, якого було 
досягнуто у всіх оперованих на всіх етапах 
хірургічного втручання. При тонзилектомії 
під новокаїновою анестезією нерідко вияв-
ляється болючим видалення нижнього по-
люсу мигдалика. 

2. Відсутність токсичних, вегетатив-
них та інших побічних явищ, які іноді спо-
стерігаються при застосуванні новокаїну 
для місцевої анестезії. 

3. Добрий анемізуючий ефект, тобто 
достатня ішемія тканин операційної ділян-
ки, що сприяє зменшенню крововтрати і по-
легшує проведення хірургічного втручання. 
Для визначення крововтрати під час тонзи-
лектомії автори застосовують такий метод. 
При гемостазі з використанням 10 і більше 
марлевих кульок, що швидко і рясно просо-
чуються кров’ю, кровотеча вважається „си-
льною”, з використанням 4-5 марлевих 
кульок, які просочуються кров’ю помірно 
до червоного кольору, – „помірною”, а при 
застосуванні 1-2 марлевих кульок, які ста-

ють тільки рожевими, а не червоними, опе-
раційне поле вважається „сухим”. В усіх 
пацієнтів операційне поле було „сухим”: у 
них для гемостазу використано по одній 
марлевій кульці на обидві тонзилярні ямки, 
і вони навіть не були червоними, а лише 
рожевими. При застосуванні новокаїнової 
анестезії операційне поле виявилося „су-
хим” в 2,2% випадків, кровотеча була „по-
мірною” – в 96,7% і в 1,1% вона була силь-
ною (Г.С. Протасевич, 1999). 

4. Швидка дія анестетика. Зникнення 
чутливості виявлено через 1-2 хв після вве-
дення ультракаїну. При використанні ново-
каїну анестезія наступала через 7-10 хв піс-
ля закінчення введення анестетика. 

5. Відсутність зміни конфігурації під-
небінних дужок, м’якого піднебіння після 
закінчення анестезії, що спостерігається при 
знеболюванні новокаїном. 

6. Відсутність відчуття „повноти” і 
тиску в горлі, що їх відмічають хворі під час 
операції при проведенні її під анестезією 
новокаїном. 

7. Збереження горлових рефлексів, 
необхідних для самостійного видалення па-
цієнтом слини та крові, чого не буває при 
новокаїновому знеболюванні. 

8. Тривале збереження знеболювання 
в оперованій ділянці в післяопераційний 
період. У всіх хворих воно утримувалось 
протягом 30-40 хв після закінчення хірургі-
чного втручання, тоді як при анестезії ново-
каїном – всього до 10-15 хв. 

9. Скорочення часу проведення. При 
ультракаїновому знеболюванні тонзилекто-
мія виконується за 8-10 хв, при новокаїно-
вому - за 15-20 хв. 

10. Невелика кількість введеного ане-
стетика для досягнення повної анестезії. На 
повне знеболювання витрачається 7-8 мл 
ультракаїну, а новокаїну - 10-20 мл. 

Таким чином, ультракаїнова анестезія 
виявляється достатньою для виконання тон-
зилектомії. При цьому досягається добре 
знеболювання й добрий анемізуючий ефект, 
не відмічаються ускладнення. Отже, ульт-
ракаїн дає надійну анестезію при тонзилек-
томії, він не токсичний, забезпечує достат-
ню вазоконстрикцію, що зменшує кровоте-
чу й полегшує проведення операції. Все це 
дає підстави рекомендувати ультракаїн як 
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оптимальний засіб для місцевого знеболю-
вання при тонзилектомії. 

Ендоауральні операції на середньому 
вусі. Для ендоауральних хірургічних втру-
чань на середньому вусі анестезія ультрака-
їном застосовується рідко. В доступній нам 
літературі зустрілося лише одне повідом-
лення, автори якого (Р.Г. Анютин, А.М. Ко-
рниенко,1996) анестезію ультракаїном ви-
користали у 5 пацієнтів, з них у 3 з приводу 
хронічного епітимпаніту з холестеатомою, 
грануляціями, двоє – з приводу отосклеро-
зу. У хворих на хронічний епітимпаніт ви-
конана ендоауральна аттикоантротомія, з 
отосклерозом – стапедопластика. Для всіх 
операцій автори проводили анестезію ульт-
ракаїном – ДС-форте. Препарат вводився 
підокісно окремими порціями в 3 звичайні 
для цих операцій точки зовнішнього слухо-
вого ходу. Кількість ультракаїну, що вводи-
вся, не перевищувала 1 мл. Анестезія насту-
пала через 1 хв і була достатньою на весь 
період операції. Мала кількість введеного 
розчину суттєво не впливала на мікрохірур-
гічне поле, кровоточивість практично була 
відсутня. Ознак подразнення внутрішнього 
вуха не відмічалось (Р.Г. Анютин, А.М. Ко-
рниенко, 1996). 

Інші хірургічні втручання. Я.І. Захар-
ко і М.В. Мацько (1999) у 5 осіб проводили 

під ультракаїновим знеболюванням невеликі 
операції: видалення атероми – у 2, видалення 
ангіофіброми перегородки носа – у 1, роз-
криття абсцесу зовнішнього слухового ходу 
– у двох. У всіх пацієнтів досягнуто доброго 
знеболюючого, анемізуючого ефекту, не ви-
значалось токсичних, вегетативних пору-
шень (Я.І. Захарко і М.В. Мацько, 1999).  

Таким чином, ультракаїнове знеболю-
вання застосовується при різних хірургіч-
них втручаннях в оториноларингології: ен-
доназальних операціях (підслизова резекція 
перегородки носа, конхотомія, ультразвуко-
ва дезінтеграція нижніх носових раковин, 
підслизова електрокаустика нижніх носових 
раковин, поліпотомія носа), радикальній 
операції на верхньощелепній пазусі, репо-
зиції відламків при переломах кісток носа, 
тонзилектомії, ендоауральних операціях на 
середньому вусі та інших. Частіше воно ви-
користовується при підслизовій резекції пе-
регородки носа і тонзилектомії, рідше – при 
інших операціях на ЛОР-оганах. Спостере-
ження авторів дозволяють вважати ультра-
каїн найкращим в наш час анестезуючим 
препаратом для оториноларингологічних 
операцій. Ультракаїн може бути рекомендо-
ваний для місцевого знеболювання в хірур-
гічній оториноларингології як найбільш на-
дійний і оптимальний засіб. 
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