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Santrauka
TAP blokada tampa vis svarbesne multimodalinio 
nuskausminimo dalimi. TAP blokados panaudoji-
mas užtikrina efektyvią analgeziją ir sumažina mor-
fino poreikį pooperaciniam skausmui malšinti po 
retropubinės prostatektomijos operacijų, kolorekta-
linės chirurgijos operacijų, cezario pjūvio, histerek-
tomijos, laparoskopinių apendektomijų bei kirkšni-
nių išvaržų plastikos operacijų. Tai nebrangus, pa-
prastas ir efektyvus būdas su retomis komplikacijo-
mis ir beveik neturintis kontraindikacijų. Ultragarso 
pagalba galima ženkliai padidinti blokados atlikimo 
patikimumą ir išvengti retų specifinių komplikacijų. 
TAP blokada pasitvirtino kaip konkurencinga alter-
natyva auksiniam standartui, epidūrinei analgezijai.

Įvadas 
Gera pooperacinio skausmo kontrolė yra vienas svar-

biausių momentų pooperacinėje paciento priežiūroje [1]. 
Tačiau 30 - 80 proc. pacientų po operacijos skundžiasi vi-
dutiniu arba stipriu pooperaciniu skausmu [2]. Pooperaci-
nis skausmas bei pooperacinis virškinimo trakto funkcijos 
sutrikimas yra pagrindiniai faktoriai, kurie sukelia diskom-
fortą pacientui pooperaciniu laikotarpiu bei lemia ilgesnį 
hospitalizacijos laiką [3]. Opiatai tebėra pagrindiniai sis-
temiškai vartojami pooperacinio nuskausminimo vaistai. 
Taikant multimodalinį skausmo malšinimo gydymą, anal-
getinis jų efektyvumas gali būti sustiprintas, o šalutiniai 
reiškiniai sumažinti. Nustatyta, kad skiriant nesteroidinius 
vaistus nuo uždegimo kartu su opiatais sustiprėja analge-
zinis poveikis, geras nuskausminimas pasiekiamas skiriant 

mažesnes abiejų preparatų dozes nei reikėtų monoanalge-
zijos atveju bei sutinkami retesni šalutiniai poveikiai [4]. 
Opioidiniai analgetikai išlieka pagrindinis tiek periopera-
cinio, tiek pooperacinio skausmo malšinimo ramstis, tačiau 
sukelia nemažai reikšmingų šalutinių reiškinių: paciento 
slopinimą, pykinimą, vėmimą, šlapimo susilaikymą, kvė-
pavimo funkcijos slopinimą bei žarnų peristaltikos slopini-
mą, paailgina pooperacinį žarnyno nepraeinamumą [5, 6]. 
Kai kurie autoriai jau daugelį metų pateikia duomenų apie 
pooperacinio nuskausminimo neefektyvumą [7-9]. Neefek-
tyvios pooperacinio nuskausminimo priežastys: skirtingi 
administracijos ir med. personalo požiūriai į skausmo gy-
dymą („skausmas – tai natūralu“), žinių apie skausmo gy-
dymą trūkumas, organizaciniai trūkumai (ūminio skausmo 
tarnybų nebuvimas).

Epiduralinė anestezija laikoma auksiniu standartu po-
operaciniam skausmo malšininui po kolorektalinės chirur-
gijos operacijų, [10] tačiau jos atlikimo technika yra pakan-
kamai sudėtinga, reikalaujanti priežiūros pooperaciniu lai-
kotarpiu bei turi gana didelį komplikacijų dažnį [11]. Jeigu 
epiduralinė anestezija kontraindikuotina arba nepavyksta 
jos atlikti, pilnavertei pooperacinei analgezijai pasiekti ski-
riamos didelės opioidų dozės, kas sukelia nepageidaujamų 
šalutinių reakcijų. Noras rasti alternatyvų anestezijos būdą, 
kurį galima taikyti beveik visiems pacientams, siekiant kuo 
mažiau invazyvumo bei visiškai sumažinantį grėsmingų 
komplikacijų pavojų, lėmė Tranversus abdominis plane 
blokados atsiradimą.

TAP blokada, tai regioninės anestezijos rūšis, kuomet 
skiriant vietinio anestetiko tirpalą užtikrinama priekinės 
arba šoninės pilvo sienos anestezija tiek perioperaciniu, 
tiek pooperaciniu laikotarpiu. Pastaruoju metu regioninės 
anestezijos taikymas sparčiai populiarėja. Per paskutinius 
kelerius metus ypač ženkliai išaugo susidomėjimas skersi-
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nio pilvo raumens blokada. 
Darbo tikslas: išanalizuoti TAP blokados reikšmę pe-

rioperaciniam ir pooperaciniam nuskausminimui.  

Tyrimo objektas ir metodika
Rašant šį straipsnį buvo apžvelgtos Medline, Cohrane, 

PubMed duomenų bazės ir juose esantys straipsniai apie 
TAP blokados reikšmę ir panaudojimo galimybes poopera-
ciniam nuskausminimui.

Istorija. TAP anestezijos metodą pirmieji pasiūlė Rafi 
ir kt. (2001) [12] ir McDonnell ir kt. (2004) [12]. Jie apibū-
dino anatominius žymenis, anestezijos techniką bei pateikė 
įrodymų apie šios regioninės anestezijos metodo patikimu-
mą [12]. Rafi teigė, kad ši pilvo blokada, skirta pilvo sričiai 
nuskausminti, yra nesunkiai atliekama, pakanka  tikslaus 
adatos dūrio. Tai buvo reikšmingas privalumas lyginant su 
kitais blokados atlikimo būdais, kuomet reikėdavo kelių 
adatos dūrių [13]. Taikant  šį anestezijos metodą, remiama-
si anatominiais orientyrais. Svarbiausias jų – Petit trikam-
pis, kurį iš medialinės pusės sudaro m. obliqus exernus, iš 
užpakalinės - m. latissimus dorsi, iš apačios – klubakaulio 
sparnas [12]. 24G dydžio, 5 cm ilgio adata įduriama sta-
tmenai odos paviršiui, kol pajuntamas spragtelėjimas. 2004 
m. McDonnell ir kt.  atliko TAP blokadą lavonams ir svei-
kiems savanoriams  [14]. Nors tai buvo traktuojama kaip  
regioninė abdominalinės srities infiltracija, autoriai pateikė 
preliminarių duomenų, kad yra anatominės galimybės at-
likti TAP blokadą,  sukeliančią nejautrą nuo krūtinkaulio 
apačios iki simfizio.  TAP blokada buvo aprašyta  2007m. 
Tuo metu McDonnell ir kt. jau taikė šį anestezijos būdą 
pacientams retropubinei prostatektomijai atlikti [15-18].

Anatomija. Priekinę šoninę pilvo sieną inervuoja ša-
knelės, kylančios iš nugaros smegenų (Th7 – L1), į kurias 
įeina tarpšonkauliniai nervai (Th7 – Th11), n. subcostalis 
(Th12), n. ileohypogastricus ir n. ileoingvinalis (L1). Tarp-
šonkauliniai nervai (Th7 – T11) eina į tarpšonkaulinius 
tarpus ir patenka į neurovaskulinį tarpą tarp m. obliqus in-
ternus ir m. transversus abdominis. N. subcostalis (Th12) 
ir n. ileohypogastricus bei n. ileoingvinalis (L1), taip pat 
eina tarp m. transversus abdominis bei m. obliqus internus 
inervuodami šiuos abu raumenis. Krūtininiai nervai (Th7 
– Th12) teikia motorinę inervaciją m. pyramidalis ir m. 
rectus abdominis. Th7 – Th11 atsakingi už sensorinę odos 
įnervaciją, šonkaulinę diafragmos dalį, pasieninę pleurą, 
pilvaplėvę. T7 suteikia sensorinę inervaciją epigastriume, 
Th10 bambos srityje, L1 – kirkšnies srityje [19, 20]. Prieki-
nės pilvo sienos periferinė blokada yra skirstoma į distalinę 
bei proksimalinę blokadas. Distalinė periferinė pilvo sienos 
blokada skiriama į tiesiojo raumens aponeurozės blokadą, 
TAP blokadą, kuri savo ruožtu gali būti aukšta (pošonkauli-

nė) bei žema (klasikinė), ir m. ileoinguinalis blokadą. Prok-
simalinė periferinė priekinės pilvo sienos blokada skirsto-
ma į tarpšonkaulinę blokadą, paravertebralinę blokadą bei 
Quadrantus Lumborum (QL) blokadą. 

Dermatomai. Pastaruoju metu daug diskutuojama apie 
nuskausminamą kūno plotą TAP blokados metu. Autoriai 
sutartinai teigia, jog TAP blokados metu gaunama Th10 – 
L1 dermatomų nejautra. Daugumoje aprašomų literatūros 
atvejų teigiama, jog pasiekiamas L1–L5 dermatomų blo-
kados aukštis, todėl šis anestezijos metodas tinkamas nau-
doti vidurinio pilvo aukšto chirurginėms operacijoms [21, 
22]. Kiti tyrėjai nustatė, kad blokada patikimai nepakyla 
virš bambos, todėl labiau tinka tik apatinės pilvo chirurgi-
jos operacijoms [23, 24]. McDonnell ir Laffey teigia, jog 
blokados aukščio vertinimas netrukus po blokados atlikimo 
yra netikslingas, kadangi pilnas blokados aukštis buvo pa-
siektas po keleto valandų po TAP blokados atlikimo [21]. 
Tačiau pasitaiko ir prieštaringų nuomonių, kai kurie tyrėjai 
teigia, kad blokados pilnas aukštis, praėjus keletui valan-
dų, ne tik kad nebuvo pasiektas, tačiau blokados veiks-
mingumas baigėsi [24]. Tikėtina to priežastimi gali būti 
netinkamas vietinio anestetiko pasiskirstymas, anatominių 
orientyrų neradimas atliekant TAP blokadą akluoju būdu, 
nenaudojant ultragarso aparato. Neseniai atliktų studijų 
duomenimis, naudojant šią, vien anatominiais orientyrais 
paremtą metodiką, TAP anestezija pavyksta 85 proc. atve-
jų, jei procedūrą atlieka įgudęs anesteziologas [25-27].

Hebbard ir kt. (2007) [28] vėliau aprašė šio anestezi-
jos būdo taikymą naudojant ultragarso aparatą. Siekiant iš-
vengti galimų komplikacijų atliekant TAP blokadą bei tiks-
lumo procedūros metu, plačiai pradėtas naudoti ultragarso 
aparatas kaip pagalbinė priemonė, norint maksimaliai pa-
gerinti blokados efektyvumą. TAP blokados patikimumas 
naudojant ultragarso aparatą siekia iki 95 proc. 

Apie spartų domėjimąsi TAP blokada galima spręsti 
publikacijų padidėjimu PubMed duomenų bazėje. 2007 m. 
publikacijų buvo vos keturios, o 2013 m – devyniasdešimt 
viena. Vienoje iš jų Charlton ir kt. pateikė aštuonias studi-
jas (iš viso 358 dalyvių), kuriems buvo atlikta TAP bloka-
da bendrosios anestezijos metu abiejose grupėse, iš kurių 
vienoje buvo atlikta TAP blokada, kitoje skiriamas placebo 
po įvairių pilvo chirurginių operacijų. Šioje grupėje statis-
tiškai reikšmingai stebimas pooperacinis morfino poreikis 
pirmąsias 24 val. (vidurkis – 21,95 mg), (p <0,05), 37,91 
mg atitinkamai 5,96 mg, taip pat ir per 48 valandas (vidur-
kis – 28,50 mg), (p<0,05), nuo 38,92 mg iki 18,08 mg, iš-
skyrus pirmąsias 2 valandas po operacijos, kuomet nebuvo 
statistiškai patikimo morfino poreikio skirtumo. Studijoje 
įrodyta, jog TAP blokada sumažina opioidų suvartojimą ir 
skausmo intensyvumą po pilvo chirurginių operacijų, lygi-
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nant su placebo grupe. Taip pat visose studijų grupėse, kur 
buvo vertintas pooperacinis pykinimo ir vėmimo dažnis bei 
paciento slopinimas, jis buvo mažesnis tose grupėse, kurio-
se atlikta TAP [29]. 

Tų pačių išvadų priėjo ir autoriai iš Didžiosios Britani-
jos Johns N ir kt. [30], kurie teigia, kad sumažėjęs opioidų 
suvartojimas ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu suma-
žina pooperacinių komplikacijų skaičių. Studijos tikslas 
buvo nustatyti TAP blokados efektyvumą ir morfino po-
reikį pacientams praėjus 24 val., 48 val. po pilvo operaci-
jos, nustatyti pooperacinio pykinimo ir vėmimo dažnį bei 
skausmo intensyvumą naudojant vizualinę skausmo skalę. 
Analizuotos devynios randomizuotos kontroliuojamos stu-
dijos, iš viso 413 pacientų, iš kurių 205 pacientams atlikta 
TAP blokada. Mažesnis morfino sunaudojimas per pirmą-
sias 24 val. po operacijos buvo statistiškai reikšmingas 
TAP grupėje (vidurkis – 23,7 1mg), (p= 0,02), 38,66 mg 
atitinkamai 8,76 mg, taip pat ir per 48 valandas (vidurkis – 
38,08mg), (p<0,0001), nuo 57,19 mg iki 18,97 mg. Pacien-
tams, kuriems atlikta TAP blokada, pooperacinis pykinimo 
ir vėmimo dažnis taip pat buvo statistiškai patikimai ma-
žesnis (vidurkis 0,41) (0,22 atitinkamai 0,74); (p=0,003). 
Statistiškai reikšmingo skirtumo, vertinant pooperacinio 
skausmo intensyvumą, tarp šių abiejų grupių nebuvo [(vi-
durkis -0,73 cm); (1,84 – 0,38), p=0,2)]. Atvejų, susiju-
sių su nepageidaujamais šalutiniais poveikiais, šio tyrimo 
metu nebuvo [30]. 

 Kopenhagos universitetinės ligoninės gydytojai anes-
teziologai atliko sistemingą literatūros paiešką, suside-
dančią iš septynių randomizuotų klinikinių studijų, kurio-
se buvo tiriamas TAP bloko efektyvumas pooperaciniam 
nuskausminimui 364 pacientams, iš kurių 180 buvo atlikta 
TAP blokada chirurginių operacijų metu: storosios žarnos 
rezekcijos operacijos pjūvį atliekant vidurinėje pilvo lini-
joje, cezario pjūvio operacijos, histerektomijos, atvirosios 
apendektomijos, laparaskopinės cholecistektomijos metu. 
6 iš 7 studijų nurodė sumažėjusį opioidų poreikį per 24 
ir 48val. McDonnel ir kt. 2007 įrodė, jog pacientams, ku-
riems buvo atlikta TAP blokada, opioidų poreikis poopera-
ciniam skausmo malšininimui sumažėjo iki 80 proc. taikant 
paciento kontroliuojamą analgeziją. 4 iš 7 studijų nurodė 
VAS sumažėjimą ramybėje ir judant (1 studijoje netirta, 2 
studijose nenustatyta jokio skirtumo). Pooperacinės seda-
cijos sumažėjimas nustatytas 3 studijose, vienoje studijoje 
skirtumo nerasta [31].

Apie epiduralinės anestezijos naudą plačiai kalbama 
jau 100 metų, nuo pat pirmųjų publikacijų pasirodymo 
[33]. Pastaruoju metu daug diskutuojama, ar epiduralinė 
anestezija yra vis dar auksinis standartas pooperaciniam 
nuskausminimui po didžiųjų pilvo chirurginių operacijų. 

Atlikta randomizuota studija, siekiant palyginti epidurali-
nės anestezijos pranašumus po didžiųjų pilvo organų chi-
rurginių operacijų [33]. Studijoje dalyvavo pilnametystės 
sulaukę asmenys, kuriems buvo atviruoju būdu atliekamos 
kepenų ir tulžies sistemos arba inkstų operacijos, iš kurių 
29 pacientams taikyta TAP blokada, 33 pacientams taikyta 
epiduralinė anestezija, papildomai skiriant paracetamolio 
arba tramadolio pagal reikalą. Autoriai pristatė tris atvejus, 
kuomet pacientams po viršutinio aukšto pilvo chirurgijos 
operacijų pooperaciniam nuskausminimui buvo palikti ka-
teteriai tęstinei analgezijai vietinio anestetiko tirpalu po-
šonkauliniame taške keturioms paroms. Pooperaciniam nu-
skausminimui buvo skiriamas 1 mg/kg bupivakaino (0,375 
proc.) tirpalas pro paliktą kateterį kas 8 valandas. Pacien-
tams, kuriems taikytas epiduralinis nuskausminimas, buvo 
skiriama nuolatinė tęstinė infuzija bupivakaino 0,125% bei 
fentanilio 2 μg/ml tirpalo. Pirmieji efektyvumo rodikliai 
buvo vertinami po 8, 24, 48 ir 72 val. po operacijos vizu-
aline skausmo skale sukosėjus. Negauta jokio reikšmingo 
skirtumo po 8 bei po 72 val. tarp pacientų grupių, kuriems 
taikyta TAP blokada ir epidurinė anestezija. Tramadolio 
poreikis papildomam pooperaciniam nuskausminimui sta-
tistiškai reikšmingai buvo didesnis TAP pacientų grupėje 
(p=0,002). Autoriai priėjo išvados, kad tęstinė pošonkau-
linė TAP blokada skiriant vietinio anestetiko boliusus kas 
8 val. yra pilnavertė alternatyva epiduralinei analgezijai, 
siekiant efektyvaus pooperacinio skausmo malšinimo po 
viršutinio aukšto pilvo chirurginių operacijų [32]. Australų 
mokslininkų atliktos retrospektyvinės studijos duomeni-
mis, VAS skirtumo tarp grupių negauta. Pacientams, ku-
riems taikytas pooperacinis epiduralinis nuskausminimas 
lyginant su TAP grupe, gauti didesni hemodinaminiai svy-
ravimai bei bloko neveiksmingumas [34]. Kyla klausimas, 
kokį pooperacinės analgezijos būdą pasirinkti? Atsižvel-
giant į paciento komfortą bei galimas komplikacijas, TAP 
blokada ne tik nenusileidžia epiduralinei anestezijai, bet ir 
turi ženklių pranašumų. Pacientams su taikoma epiduraline 
anestezija ankstyvuoju laikotarpiu susijusi šlapimo reten-
cija, bloko neveiksmingumas siekia iki 25 -30 proc. (TAP 
– 5-10 proc), 5- 15 proc. atvejų motorinis galūnių silpnu-
mas (TAP – 0 proc), galimas niežulys. Taip pat epiduralinės 
anestezijos negalima taikyti esant hipokoaguliacijai, nes 
galimos grėsmingos komplikacijos, susijusios su nugaros 
smegenų pažeidimu [35].

Vietiniai anestetikai ir adjuvantai. Siekiant užtikrinti 
pilnavertę pooperacinę analgeziją, išvengiant galimų šalu-
tinių reakcijų, suminė vietinio anestetiko tirpalo dozė skai-
čiuojama mg/kg, atskiedžiant jį iki norimos koncentracijos. 
Reikėtų skirti kuo minimalesnes vietinio anestetiko tirpalo 
dozes, kadangi siekiant ilgesnio pooperacinio nuskausmi-
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nimo laikotarpio skiriant dideles dozes, arba didelės kon-
centracijos vietinio anestetiko tirpalą, tikėtina pašalinių re-
akcijų galimybė. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
nutukusiems pacientams, kuriems dozę reikėtų skaičiuoti 
pagal idealią kūno masę. Pirmieji blokai atlikti naudojant 
lidokaino 0,5 proc. koncentracijos tirpalą. Tačiau dėl savo 
trumpo veikimo laikotarpio pradėta taikyti ilgo veikimo 
vietinio anestetiko tirpalai. Rekomenduojamos ilgo veiki-
mo vietinio anestetiko dozės suaugusiems: bupivakaino 2 
– 3 mg/kg (maksimali 175 mg), ropivakaino 2 – 3,5 mg/kg 
(maksimali 225 mg), levobupivakaino 2 – 3 mg/kg (mak-
simali 150 mg). 

Žinoma keletas studijų, kuriose vietiniai anestetikai 
buvo skiriami kartu su adjuvantais (klonidinas, ketaminas), 
siekiant pagerinti pooperacinę analgeziją taikant TAP blo-
kadą. Skiriant klonidiną kartu su vidutinio ilgumo arba ilgo 
veikimo vietiniu anestetiku, analgezijos trukmė pailgėja 
apie 2 valandas, tačiau padidėja hipotenzijos, alpimo, seda-
cijos rizika bei nėra duomenų apie kartu skiriamų medika-
mentų farmakokinetiką [36]. Klinikiniu požiūriu teigiamo 
efekto negauta skiriant klonidino pilvo blokadų metu vai-
kų amžiaus pacientams bei suaugusiems [37-40]. Bendras 
pašalinis poveikis yra ortostatinė hipotenzija per pirmąsias 
pooperacines valandas. Taikant TAP blokadą, klonidinas 
gali pasiskirstyti audiniuose plačiau, todėl jo sankaupa ša-
lia nervo gali sumažėti. Klonidinas tuomet neprasiskverbia 
į reikiamą gylį ir nepakankamai sukelia nervą blokuojantį 
poveikį [41].

Kontraindikacijos ir komplikacijos. Galimybės pla-
čiai taikyti TAP blokadą skatina ir santykinai nedidelis 
kontraindikacijų skaičius. Kontraindikacijos TAP bloka-
dai taikyti skiriamos į absoliučias – paciento nesutikimas, 
lokali infekcija numatomoje odos dūrio vietoje, alergija 
blokadai atlikti naudojamo vietinio anestetiko tirpalui, bei 
reliatyvios – koaguliopatija, numatomas operacinis pjūvis 
vietinio anestetiko suleidimo vietoje, KMI > 40, kas blogi-
na galimybę kokybiškai atlikti blokadą. Regioninės aneste-
zijos taikymas susijęs su labai nedideliu grėsmingų kom-
plikacijų dažniu. Su TAP blokada susijusios komplikacijos 
skiriamos į pirmines ir antrines. Pirminės komplikacijos: 
nepavykusi TAP blokada (UG kontrolėje iki 5%), generali-
zuotos alerginės reakcijos dėl vietinio anestetiko toksišku-
mo, intravaskulinė, intraneurinė, intraperitoninė injekcija 
(iki 3 proc. atvejų) [42], pilvo organų sužalojimas (kepe-
nys, inkstai, blužnis, žarna) [43, 44]. Antrinės komplikaci-
jos: hematomos, infekcija, abscesas, neuropatija [45]. Tai-
kant TAP blokadą akluoju būdu, kada pasikliaunama „pop“ 
pojūčiu, dažnesnė nuomonė, kad šis pojūtis nėra patikimas 
tiksliai anatominei lokalizacijai nustatyti. Nutukusiems pa-
cientams žymiai sunkiau identifikuoti anatominius orien-

tyrus, todėl yra didesnė pilvaplėvės perforacijos galimybė. 
Jeigu paciento anatomija pakitusi, pvz., hepatomegalija, 
atsiranda pilvo organų sužalojimo pavojus, atliekant TAP 
blokadą. Ultragarso panaudojimas sumažina komplikacijos 
riziką, kadangi adatos kryptį galima kontroliuoti stebint ją 
ekrane. Literatūroje aprašomi du klinikiniai kepenų pažei-
dimo atvejai. Pirmasis - kuomet pacientui bandymas atlikti 
TAP blokadą naudojant ultragarso aparatą pooperaciniam 
skausmui malšinti po kirkšninės išvaržos plastikos operaci-
jos komplikavosi kepenų pažeidimu [46]. Autoriai pripaži-
no, jog komplikacijos priežastimi galėjo būti prastas adatos 
galo vizualizavimas ekrane, atliekant TAP blokadą dešinėje 
pilvo sienos pusėje. Autoriai rekomenduoja, kad gydytojas, 
atliekantis TAP blokadą, turėtų mokėti naudotis ultragarso 
aparatu, kad išvengtų ateityje grėsmingų komplikacijų. Ki-
tas klinikinis kepenų pažeidimo atvejis aprašomas, kai TAP 
blokada buvo atliekama akluoju būdu pacientui su hepato-
megalija. Autoriai rekomenduoja prieš įkišant adatą į pilvo 
sieną būtinai atlikti kepenų perkusiją ir palpaciją [47]. Kai 
kurie autoriai nurodo, jog pilvaplėvės perforacija naudojant 
mažo spindžio adatą, tikėtina, neturėtų sukelti komplikaci-
jų [48]. Vietinis anestetiko toksiškumas taip pat galimas, 
ypač jeigu atliekama abipusė TAP blokada. Taip pat kaip 
ir atliekant kitas regionines blokadas, atsargi kontrolinė as-
piracija padeda išvengti anestetiko patekimo į kraujagyslę. 

Nepaisant to, kad TAP blokada yra efektyvus poope-
racinio skausmo malšinimo būdas, tačiau šiam tikslui pa-
siekti reikalingos gana didelės vietinių anestetikų dozės. 
Neseniai buvo atlikta keletas studijų, kurių tikslas buvo 
ištirti vietinių anestetikų kiekį kraujo plazmoje bei išsi-
aiškinti galimus pašalinius poveikius, susijusius su per di-
dele skiriamų medikamentų doze. Gydytojai iš Japonijos 
Shinshu universitetinės ligoninės tyrinėjo devynis pacien-
tus, kuriems buvo numatoma atlikti apatinio pilvo aukšto 
chirurginę operaciją. Jiems TAP blokada buvo atlikta ben-
drosios anestezijos metu, sušvirkščiant 20 ml 0,25 proc. 
levobupivakaino tirpalo abiejose pilvo sienos pusėse (1,3 
– 2,0 mg/kg). Arterinio kraujo mėginiai levobupivakaino 
koncentracijai nustatyti buvo imami 5-tą, 10-tą, 15-tą, 30-
tą, 60-tą, 120-tą min. po blokados atlikimo. Gauti atsaky-
mai patvirtino, kad didžiausia levobupivakaino koncen-
tracija kraujo plazmoje pacientams svyravo tarp 0,6 ir 1,7 
µg/ml. Laikas, reikalingas maksimaliai vietinio anestetiko 
koncentracijai pasiekti svyravo nuo 5 iki 30 min. Nenusta-
tyta jokių simptomų, rodančių centrinės nervų sistemos ar 
širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimą nė vienam iš 9 
pacientų. Autoriai pateikė išvadas, kad TAP blokada teoriš-
kai gali sukelti sisteminį toksiškumą, todėl privalu stebėti 
paciento būklę po TAP blokados atlikimo, nepaisant to, kad 
levobupivakainas yra mažiau toksiškas negu bupivakainas 
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[49]. Kiti autoriai iš Čilės tyrinėjo blokados aukštį bei le-
vobupivakaino koncentraciją kraujo plazmoje kartu kaip 
adjuvantą naudojant epinefriną.  Nustatyta, kad šis medi-
kamentų mišinys mažina levobupivakaino koncentraciją 
kraujo plazmoje atliekant TAP blokadą vienoje pilvo sienos 
pusėje, neturi įtakos blokados trukmei bei neturi pašalinių 
poveikių, susijusių su vietinio anestetiko toksiškumu [50].

Kopenhagos universitetinės ligoninės anesteziologai 
atliko prospektyvinę studiją, kurioje tyrinėjo ropivakai-
no koncentraciją kraujo plazmoje 21 pacientui atliekant 
TAP blokadą abiejose pilvo sienos pusėse. Blokadai atlikti 
buvo skiriama 0,5 proc. 20 ml ropivakaino tirpalo (iš viso 
200mg). Vidutinė ropivakaino dozė pacientui buvo 2,7 mg/
kg (diapazonas: 1,9-4,2 mg kg). Bendra vidutinė ropivakai-
no koncentracija kraujo plazmoje buvo 1,0, 1,6 ir 1,7 µg/ml 
atitinkamai 10-tą, 30-tą ir 60-tą minutę. 33 proc. pacientų 
maksimali ropovakaino koncentracija buvo daugiau nei 2,2    
µg/ml, didžiausia koncentracija buvo 5,1 µg/ml. Vienam 
pacientui stebėtas 33 proc. vidutinio arterinio kraujo spau-
dimo kritimas. Autoriai priėjo išvados, kad atliekant abipu-
sę TAP blokadą skiriant 0,5 proc. 20 ml ropivakaino tirpalą 
tikėtinos komplikacijos, susijusios su pašaliniu vietinio 
anestetiko poveikiu. Šioje studijoje maksimali ropivakaino 
koncentracija kraujyje stebėta net trečdaliui pacientų [51]. 

Išvados
TAP blokada - kompleksinės anestezijos dalis. Tai ne-

brangus, paprastas ir efektyvus būdas su retomis kompli-
kacijomis ir beveik neturintis kontraindikacijų. Ultragarso 
pagalba galima ženkliai padidinti blokados atlikimo pati-
kimumą ir išvengti specifinių komplikacijų. Tobulėjant 
tęstinių infuzijų galimybėms, sudaroma konkurencija cen-
trinei regioninei anestezijai. TAP blokadą lengviau atlikti 
senyvo amžiaus pacientams dėl mažesnės raumenų masės 
bei raumenų tonuso [48]. Įvairių studijų duomenimis, TAP 
blokados panaudojimas užtikrina efektyvią analgeziją ir 
sumažina morfino poreikį pooperaciniam skausmui malšin-
ti po retropubinės prostatektomijos operacijų [52], kolorek-
talinės chirurgijos operacijų [53], cezario pjūvio operacijų 
[54], histerektomijos operacijų [55], laparoskopinių apen-
dektomijų bei kirkšninių išvaržų plastikos operacijų [56]. 
Kai kuriose Didžiosios Britanijos ligoninėse TAP blokada 
naudojama pooperacinei analgezijai po inkstų transplanta-
cijos, kirkšnies limfmazgių šalinimo operacijų. Literatūroje 
aprašoma atvejų, kai šis anestezijos metodas taikomas ir 
plastinėje chirurgijoje: pilvo sienos plastikos bei riebalų 
pertekliaus šalinimo operacijų metu [57].
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Summary
The transversus abdominis plane (TAP) block is a rapidly 

expanding technique that has become an increasingly important 
part of a multimodal regimen. TAP block provides effective 
perioperative and postoperative analgesia and reduces morphine 
consumption for postoperative pain management after retropubic 
prostatectomy, colorectal surgery, caesarean section, hysterectomy, 
laparoscopic appendectomy, and inguinal hernioplastic surgery. 
This is a cost-effective technique that is relatively safe to perform 
and has a low incidence of side effects and contraindications li-
miting its use. Ultrasound guidance allows performing this block 
with greater accuracy and thus reduces the incidence of rare specific 
complications. TAP block has proved to be a valuable option to the 
golden standard, epidural analgesia. 
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