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Santrauka
Stiprus skausmas po kelio sąnario endoprotezavimo ir 
toliau išlieka opia problema. Tam, kad būtų užtikrinama 
optimali pooperacinė kelio analgezija ir greitesnis funk-
cijos atsigavimas, atliekamos regioninės blokados. Vi-
enas iš naujesnių metodų – tarpo tarp pakinklio arteri-
jos ir užpakalinės kelio kapsulės blokada – iPACK. Ji 
gali būti taikoma kaip atskiras metodas, arba kartu su 
kitomis blokadomis. IPACK blokada, kaip savarankiška 
regioninės anestezijos priemonė, nepasižymi efek-
tyvesniu pooperacinio skausmo malšinimu, lyginant su 
kitomis priemonėmis. Geresnė pooperacinio skausmo 
kontrolė buvo stebima šią blokadą atliekant kartu su 
pritraukiamųjų raumenų kanalo blokada. Vertinant ke-
lio motorinės funkcijos atsigavimą po endoprotezavimo 
operacijos, buvo pastebėta, kad taikant iPACK blokadą, 
rezultatai buvo prastesni, nei atlikus kitas blokadas.

Įvadas
Kelio sąnario endoprotezavimas yra viena iš dažniausiai 

atliekamų didelės apimties ortopedinių operacijų, kuri didžia-
jai daliai pacientų sukelia stiprų skausmą pooperaciniu lai-
kotarpiu [1]. Optimalus pooperacinis kelio nuskausminimas 
yra svarbus ne tik paciento komfortui ir pasitenkinimui, bet ir 
pagreitina funkcinį atsigavimą, mobilumą bei lemia greitesnį 
išrašymą iš ligoninės  [2].  Šiuo metu kyla susidomėjimas 
iPACK blokada, kurios metu vietinis anestetikas  infiltruoja-
mas į tarpą tarp pakinklio arterijos ir užpakalinės kelio kap-
sulės [3]. Ši blokada paveikia galines kelio nervų (genicular 
nerves) šakas ir pakinklio rezginį, kuris inervuoja užpakalinę 
kelio sąnario kapsulę, išvengiant stambiųjų blauzdinio bei 
bendrojo šeivinio nervų kamienų. Taip apsaugoma motorinė 
funkcija ir mažėja nervų ar kraujagyslių pažaidos rizika [3]. 

iPACK blokada dažniausiai atliekama kartu su pritraukia-
mųjų raumenų kanalo blokada (PRKB). Taip  užtikrinama ir 
priekinių, ir užpakalinių kelio dalių nervų blokada, tikintis 
efektyvesnės analgezijos ir mažesnio pooperacinio skausmo 
lygio bei geresnės motorinės funkcijos išsaugojimo [4].

Tyrimo tikslas – apžvelgti naujausius literatūros duome-
nis apie iPACK blokados efektyvumą malšinti pooperacinį 
skausmą po kelio sąnario endoprotezavimo operacijų. 

Tyrimo objektas ir metodai
Straipsnių paieška buvo atlikta tarptautinėse PubMed 

bei Medscape duomenų bazėse. Į apžvalgą įtraukti 2018-
2022 m. anglų kalba publikuoti darbai. Naudoti raktažodžiai:  
iPACK blokada, pritraukiamųjų raumenų kanalo blokada, 
kelio sąnario endoprotezavimas, skausmo malšinimas. Iš 
viso atrinkta ir išanalizuota 10 mokslinių darbų. Straipsnyje 
pateikiama jų analizės apžvalga. 

Tyrimo rezultatai
Tyrimų duomenimis, iPACK blokada reikšmingai mal-

šina pacientų pooperacinį skausmą tiek ramybėje, tiek akty-
vaus judesio metu ir gerokai sumažina sisteminių analgetikų 
poreikį pirmąją parą po kelio sąnario endoprotezavimo ope-
racijos, lyginant su pacientais, kuriems ši blokada nebuvo 
atlikta [5]. Šios anestezijos poveikis malšinant pooperacinį 
skausmą ir apatinės galūnės sensorinei bei motorinei funk-
cijai priklauso nuo vietinio anestetiko suleidimo vietos. At-
liekant iPACK blokadą distalinėje dalyje (ties viršutinėmis 
šlaunikaulio krumplių dalimis), pasireiškia mažesnė blauz-
dinio nervo sensomotorinė disfunkcija, nei atliekant proksi-
malinėje dalyje (vieno ar dviejų pirštų atstumu nuo viršutinio 
girnelės krašto ties distaline šlaunikaulio diafizės dalimi) , o 
įtaka užpakalinės kelio sąnario dalies skausmo malšinimui 
išlieka panaši. Priekinės kelio sąnario dalies skausmas būna 
silpnesnis, atlikus blokadą proksimalinėje iPACK dalyje [6]. 
Naudojant iPACK blokadą kartu su PRKB, pooperacinis 
skausmas ramybėje per 12 valandų laikotarpį reikšmingai 
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sumažėja vidutiniškai 1 balu pagal vaizdo analogijos skalę 
(VAS), lyginant su PRKB be iPACK blokados [3]. Dar pa-
stebėta, kad po PRKB papildomai taikant iPACK blokadą, 
padidėja pacientų pasitenkinimas pooperacine eiga, per pir-
mas dvi pooperacines paras sumažėja sisteminių opioidų 
poreikis, pacientų hospitalizacijos laikotarpis sutrumpėja, o 
kelio sąnario funkcija būna geresnė [2]. Taikant PRKB kartu 
su iPACK blokada, būna reikšmingai didesnė kelio sąnario 
judesių amplitudė bei mažesnis skausmingumas vaikštant 
[4]. Kiti autoriai teigia, kad iPACK blokadą taikant kartu su 
kitomis daugiamodalinės anestezijos priemonėmis, tarp jų ir 
su PRKB, didesnės įtakos sisteminių opioidų suvartojimui 
bei kelio sąnario funkcijai nepastebėta [7]. Naudojant iPACK 
ne PRKB hospitalizacijos laikotarpiu, VAS balai ramybės bei 
aktyvaus judesio metu yra reikšmingai aukštesni, o bendras 
sisteminių opioidų suvartojimas, ypač pirmas 48 valandas 
po operacijos, reikšmingai didesnis, nei naudojant iPACK 
blokadą kartu su PRKB, todėl iPACK blokada kaip savaran-
kiškas skausmo malšinimo metodas yra mažiau efektyvus 
[8]. Lyginant iPACK blokadą su periartikulinėmis vietinių 
anestetikų injekcijomis, kai šie metodai taikyti kartu su 
PRKB, pastebėta, kad naudojant iPACK pirmas dvi savai-
tes po operacijos skausmas ir ramybės, ir judesio metu yra 
šiek tiek mažesnis, tačiau sunaudojama reikšmingai daugiau 
sisteminių opioidų per pirmas dvi pooperacines paras. Be to, 
naudojant iPACK blokadą, galima didesnė neigiama įtaka są-
nario funkcijai, nes nustatoma mažesnė keturgalvio šlaunies 
raumens jėga  [9]. Kiti autoriai teigia, kad iPACK blokada 
pasižymi mažesniu sisteminių opioidų suvartojimu, nei peri-
artikulinės vietinių anestetikų injekcijos [2]. Tyrimų duome-
nimis, jei po kelio sąnario endoprotezavimo šalia PRKB ir 
periartikulinės vietinių anestetikų injekcijos taikoma iPACK 
blokada, ji neturi jokios papildomos įtakos skausmui, opioidų 
suvartojimo kiekiui bei sąnario funkcijai [10]. Lyginant su 
kelio nervų (lot. nervi geniculares) blokada, iPACK blokada 
pasižymi didesnėmis VAS reikšmėmis pirmas 8 pooperaci-
nes valandas ir blogesne kelio sąnario fleksija, o bendras 
sisteminių opioidų poreikis yra didesnis [5].

Išvados
1. IPACK blokada, kaip savarankiška regioninės anes-

tezijos priemonė malšinant skausmą po kelio sąnario endo-
protezavimo operacijos, nėra efektyvesnė už kitus regioninės 
anestezijos metodus.

2. Naudojant iPACK blokadą kartu su pritraukiamųjų 
raumenų kanalo blokada, galima tikėtis geresnės poopera-
cinio skausmo kontrolės.

3. Taikant iPACK blokadą po kelio sąnario endopro-
tezavimo, galimi blogesni kelio sąnario funkcijos rezultatai, 
lyginant su kitais anestezijos metodais.
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iPACK BLOCK EFFICACY FOR POSTOPERATIVE 
ANAGLESIA AFTER TOTAL KNEE ARTHROPLASTY
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Summary
Severe pain after total knee replacement surgery remains a se-

rious problem. Regional blocks are performed to ensure optimal 

postoperative knee analgesia and faster recovery of function. One 
of the newest approaches is interspace between the Popltiteal Ar-
tery and the Capsule of the Posterior Knee block – iPACK. It can 
be used independently or together with other blocks. IPACK as 
an independent regional anesthesia approach does not cause more 
effective postoperative pain relief compared to other measures. Ho-
wever, better control of postoperative pain was observed when this 
block was performed in combination with adductor canal block. 
Effect on the recovery of motor functions of the knee was also ob-
served, and it was noticed that results of iPACK block were infe-
rior to other approaches. 
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