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Wpływ wprowadzenia obrazowania 
ultrasonograficznego na jakość blokad 
splotu ramiennego wykonanych w Klinice 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP 
w Warszawie w latach 2007-2013 - analiza 
retrospektywna
Impact of implementation of ultrasound imaging on quality 
of brachial plexus blocks performed at Anaesthesiology and 
Intensive Care Teaching Ward of the Centre for Postgrauate 
Medical Education (CMKP) in Warsaw between 2007 and 2013. 
A retrospective analysis.

Paweł Krzęczko, Bartłomiej Wódarski, Aleksandra Kowalik, Małgorzata Malec-Milewska
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego, 
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

STRESZCZENIE: Pierwsza praca opisująca zastosowanie ultrasonografii w blokadach nerwów ukazała się w 1994 
roku. Kolejne lata przyniosły dynamiczny rozwój technik obrazowania i ich wykorzystania w anestezjologii. 
W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) 
w Warszawie pierwszą blokadę splotu ramiennego pod kontrolą ultrasonografii wykonano w 2009 roku. Od 
tego czasu metoda ta zajęła stałe miejsce w naszej praktyce klinicznej. Przedstawiamy analizę skuteczności 
i bezpieczeństwa blokad wykonanych pod kontrolą ultrasonografii oraz z użyciem metod klasycznych w latach 
2007-2013. W badanym okresie wykonano 933 blokady splotu ramiennego do zabiegów w obrębie kończyny 
górnej. W grupie znieczuleń metodą klasyczną znalazło się 698 procedur (co stanowi 74,8%), w grupie 
z zastosowaniem ultrasonografii 235 (co stanowi 25,2%). Wszystkie znieczulenia przeanalizowano pod kątem 
skuteczności blokad, rozumianej jako odsetek konwersji do znieczulenia ogólnego; łącznej objętości podanych 
leków znieczulenia miejscowego (LZM) oraz zapotrzebowania na dodatkowe leki przeciwbólowe w trakcie zabiegu. 
W grupie blokad wykonanych metodą klasyczną odsetek konwersji wynosił 6,45% (45/698 znieczuleń), w grupie 
z zastosowaniem ultrasonografii 2,98% (7/235 znieczuleń) (p<0,05). W grupie metody klasycznej podawano 
znamiennie więcej LZM – średnio 37,6 ml w stosunku do 22,9 ml w drugiej grupie (p<0,05). Nie stwierdzono 
istotnych statystycznie różnic w zapotrzebowaniu na dodatkowe leki przeciwbólowe w obu grupach w trakcie 
zabiegu. Analiza retrospektywna blokad splotu ramiennego wykonanych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii CMKP w latach 2007-2013 wykazała, że zastosowanie ultrasonograficznego obrazowania struktur 
nerwowych przy wykonywaniu blokad splotu ramiennego zmniejszyło ilość konwersji do znieczulenia ogólnego 
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WPROWADZENIE

Blokada splotu ramiennego jest metodą znieczulenia regional-
nego wykonaną po raz pierwszy przez Diedricha Kulenkampffa 
w roku 1911 [6]. Metoda ta okazała się alternatywą dla znie-
czulenia ogólnego. Pozwoliła zmniejszyć ryzyko powikłań krą-
żeniowo-oddechowych związanych z prowadzeniem oddechu 
zastępczego oraz stosowania dużych dawek anestetyków. 

Blokada splotu ramiennego polega na zdeponowaniu leku 
znieczulenia miejscowego (LZM) w  tkankach otaczających 
nerwy. Powodzenie znieczulenia zależy od prawidłowej iden-
tyfikacji struktur nerwowych. Klasyczna metoda identyfika-
cji opiera się na wyznaczeniu charakterystycznych punktów 
anatomicznych i  wywołaniu parestezji poprzez drażnienie 
struktur nerwowych końcówką igły. 

Przez lata opracowywano nowe dostępy do splotu ramien-
nego – między mięśniami pochyłymi, nadobojczykowy, pod-
obojczykowy, pachowy – celem udoskonalenia metody i zmi-
nimalizowania ryzyka powikłań spowodowanych nakłuciem 
struktur znajdujących się w  okolicy splotu ramiennego. Do 
powikłań, w zależności od zastosowanego dostępu, należała 
odma opłucnowa, krwiak powstały w wyniku nakłucia naczyń 
podobojczykowych, donaczyniowa podaż LZM, podanie leku 
do przestrzeni zewnątrzoponowej lub podpajęczynówkowej, 
zespół Hornera, porażenie nerwu przeponowego, błędnego 
lub krtaniowego wstecznego. Lata dziewięćdziesiąte XX wie-
ku przyniosły przełom w postaci wprowadzenia ultrasonogra-
fii do praktyki anestezjologicznej. Użycie technik obrazowania 

ultrasonograficznego pozwoliło zdefiniować na nowo metodę 
blokady splotu ramiennego. Wizualizacja struktur nerwowych, 
kontrola w czasie rzeczywistym kierunku wprowadzenia igły 
oraz rozprzestrzeniania się LZM sprawiły, że anestezjolog wy-
konujący blokadę może wybrać takie miejsce zdeponowania 
LZM, które będzie gwarantować pełne bezpieczeństwo i sku-
teczność blokady. 

Pierwsza praca opisująca zastosowanie ultrasonografii w blo-
kadach nerwów ukazała się w 1994 roku [3]. Kolejne lata przy-
niosły dynamiczny rozwój technik wykonywania blokad re-
gionalnych z zastosowaniem ultrasonografii. Postęp dotyczy 
również aparatury, dzięki której możliwe jest obecnie bardzo 
dokładne uwidocznienie nerwów, położenia igły oraz rozprze-
strzeniania się LZM. Uczestnictwo w  licznych, dostępnych 
obecnie w  naszym kraju kursach na temat zastosowania 
ultrasonografii w blokadach splotów i nerwów obwodowych 
pozwala anestezjologom doskonalić swoje umiejętności ma-
nualne i poszerzać wiedzę teoretyczną.

W Klinice Anestezjologii i  Intensywnej Terapii CMKP w War-
szawie pierwszą blokadę splotu ramiennego pod kontrolą ul-
trasonografii wykonano w 2009 roku. 

CEL PRACY
Celem pracy było porównanie skuteczności i bezpieczeństwa 
blokady splotu ramiennego techniką klasyczną oraz z użyciem 
ultrasonografii przeprowadzonych w  Klinice Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie w latach 2007-2013.

oraz objętość podawanych LZM. Zastosowanie ultrasonografii zwiększa skuteczność blokady splotu ramiennego 
oraz bezpieczeństwo pacjenta. 

SŁOWA KLUCZE: blokada splotu ramiennego • ultrasonografia • usg • znieczulenie regionalne

ABSTRACT: The first article on ultrasound guided nerve blocks was published in 1994. Subsequent years brought 
great progress in imaging techniques and their application in anaesthesia. The first ultrasound guided brachial plexus 
block at Anaesthesiology and Intensive Care Teaching Ward CMKP was perform in 2009. Since then, the method took 
a permanent place in our clinical practice. Our aim was to present efficacy and security analysis of both ultrasound-
guided and classical techniques of brachial plexus blocks performed in the years 2007-2013. During that period, there 
were 933 cases of brachial plexus blocks for upper limb surgery. The number of cases in classical technique method 
group was 698 procedures (74,8%), whereas in the ultrasound group - 235 (25,2%). We analyzed efficacy as conversion 
to general anesthesia percentage; also, the total volume of local anesthetics used and instances when additional 
analgesic drugs needed to be provided during surgery. In classical techniques group there were 45/698 conversions 
(6,45%) as compared to 7/235 (2,98%) in the ultrasound group (p<0,05). In classical method group, significantly more 
local anesthetics were applied – an average of 37,6 ml in comparison to 22,9 ml in the other group (p<0,05). There were 
no statistically significant differences in additional analgesia in either of the groups. Retrospective analysis of brachial 
plexus block techniques demonstrated that the use of ultrasound imaging reduced the conversion rate as well as the 
total volume of local anesthetics used, while use of the ultrasound technique increased blocks’ efficacy and security.

KEY WORDS: brachial plexus block • ultrasound • regional anesthesia
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MATERIAŁ I METODA 
W  latach 2007-2013 w  Klinice Anestezjologii i  Intensywnej 
Terapii CMKP w  Warszawie wykonano 933 blokady splotu 
ramiennego, które przeprowadzono u  866 pacjentów. Znie-
czulenia odbywały się na bloku operacyjnym Kliniki Chirurgii 
Plastycznej. W pracy uwzględniono zarówno znieczulenia do 
zabiegów w trybie planowym (589 procedur, co stanowi 63,2%) 
jak i w trybie pilnym (344 procedury, co stanowi 36,8%). Praca 
uzyskała zgodę Komisji Bioetycznej CMKP w Warszawie L.dz. 
KB-W-179/14. Pacjenci kwalifikowani byli z punktacją od 1 do 
3 według skali ASA (American Society of Anaesthesiologists)

Wszyscy pacjenci podpisali świadomą zgodę na wykonanie 
znieczulenia przewodowego. Chorzy do zabiegów w trybie pla-
nowym otrzymywali w premedykacji midazolam w dawce 7,5 
mg (Dormicum, Roche, Polska) drogą doustną. Po przywiezie-
niu pacjenta na salę operacyjną rozpoczynano monitorowa-
nie EKG, saturacji krwi tętniczej metodą pulsoksymetrii oraz 
ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną. Zakładano ka-
niulę do naczynia obwodowego i rozpoczynano płynoterapię.

Do kwietnia 2009 roku wszystkie blokady splotu ramiennego 
w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP wykony-
wano metodą klasyczną, wykorzystując znajomość topografii 
charakterystycznych punktów anatomicznych oraz stymulację 
nerwów. Do stymulacji używano aparatu Stimuplex-DIG (B.Braun) 
i Stimuplex HNS 12 (B.Braun) oraz igieł do stymulacji 22G, dłu-
gości 50mm oraz 80mm (Stimuplex A; Stimuplex D, B.Braun). 
Stosowano natężenie prądu w zakresie od 0,2 mA do 0,5mA. 

W  kwietniu 2009 roku przeprowadzono pierwsze znieczule-
nie pod kontrolą ultrasonografii i z wykorzystaniem stymula-
cji nerwów. Wykonane znieczulenia podzielono na dwie grupy. 
Do pierwszej zakwalifikowano blokady wykonane metodą kla-

syczną, do drugiej wykonane pod kontrolą USG. Do znieczule-
nia używano najczęściej mieszanki 0,5% bupiwakainy z adre-
naliną (Marcaine-Adrenaline 0,5%, Astra Zeneca, Polska) i 2% 
lignokainy (Xylocaine 2%, Astra Zeneca, Polska) w  stosunku 
2:1 lub 1:1 (782 na 933 znieczuleń). W pozostałych przypad-
kach stosowano 0,25% bupiwakinę z adrenaliną z 1% lignoka-
iną (23 znieczulenia) oraz 0,375% bupiwakainę z  adrenaliną 
(69 znieczuleń). Od roku 2011 zastosowanie znalazła również 
ropiwakaina (Ropimol, Molteni, Włochy) w stężeniach od 0,5% 
do 0,75% (59 znieczuleń) (Ryc. 1). 

Porównaliśmy trzy podstawowe parametry. Pierwszym z nich 
był odsetek konwersji do znieczulenia ogólnego. W  sytuacji 
niepowodzenia blokady lub niepełnej blokady (nieobejmującej 
całego obszaru pola operacyjnego), uniemożliwiającej bez-
bolesne przeprowadzenie zabiegu decydowano o  konwersji 
do znieczulenia ogólnego. Jako kryterium konwersji przyjęto 
podaż anestetyków i analgetyków z koniecznością przyrządo-
wego udrożnienia dróg oddechowych i prowadzenia oddechu 
zastępczego.

Drugim badanym parametrem była łączna objętość LZM zde-
ponowanego w okolicy splotu ramiennego. W sytuacji ponow-
nej iniekcji wykonanej z innego dostępu objętości leków sumo-
wano.

Trzecim analizowanym parametrem było zapotrzebowanie na 
dodatkowe leki przeciwbólowe podczas zabiegu.
Analizę statystyczną autorzy przeprowadzili przy pomocy pro-
gramu Statgraphics Centurion. 

WYNIKI
W latach 2007-2013 w Klinice Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii CMKP w Warszawie wykonano 933 blokady splotu 

 

0,5% Bupiwakaina + 2% Lingnokaina

0,375% Bupiwakaina

0,25% Bupiwakaina + 1% Lignokaina

Ropiwakaina

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Ryc. 1. LZM użyte w badanej grupie znieczuleń podczas wykonywania blokad splotu ramiennego w latach 2007-2013. 
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ramiennego. Nie odnotowano żadnych poważnych powi-
kłań, takich jak toksyczne działanie LZM, donaczyniowe 
podanie LZM czy uszkodzenia struktur nerwowych. Wyko-
nane znieczulenia podzielono na dwie grupy. Do pierwszej 
zakwalifikowano blokady wykonane metodą klasyczną, do 
drugiej wykonane pod kontrolą USG. W  pierwszej grupie 
znalazło się 698 blokad, w drugiej – 235. W całej badanej 
grupie 16% znieczuleń wykonano u kobiet (153 pacjentki), 
84% u mężczyzn (780 pacjentów). Wiek chorych: od 18 do 
78 lat. 

Odsetek blokad pod kontrola USG: w 2009 roku było to 4,2% (5 
na 122 znieczuleń), w 2010 roku – 4,3% (5 na 116 znieczuleń), 
w 2011 roku - 52% (58 na 112 znieczuleń), w 2012 roku - 74% 
(92 na 125 znieczuleń) a w 2013 roku 81% (63 na 78 znieczu-
leń) (Ryc. 2). 

Konwersja do znieczulenia ogólnego. 

W grupie pierwszej, obejmującej blokady wykonane metodą 
klasyczną do konwersji do znieczulenia ogólnego doszło w 45 
przypadkach na 698 znieczuleń, co stanowi 6,45%. 

W drugiej grupie blokad pod kontrolą USG konwersja była ko-
nieczna w 7 przypadkach na 235, czyli 2,98%. Różnica ta jest 
znamienna statystycznie [p<0,05 test Chi-kwadrat niezależ-
ności] (Tab. 1). 

Objętości sumaryczne leków znieczulenia 
miejscowego.

W pierwszej grupie objętości LZM mieściły się w zakre-
sie od 19,5 ml do 60 ml, ze średnią 37,6 ml i  odchyle-
niem standardowym 5,8. Natomiast w grupie blokad pod 
kontrolą USG objętości mieściły się w zakresie od 10 ml 
do  40 ml, ze średnią 22,9 ml i  odchyleniem standardo-
wym 6,9. [p<0,05 test T-studenta dla grup niezależnych] 
(Ryc. 3). 

Ilość leków przeciwbólowych podawanych podczas 
zabiegu.

Podstawowym opioidowym lekiem przeciwbólowym po-
dawanym w  trakcie zabiegu był fentanyl (Fentanyl WZF, 
Polfa Warszawa, Polska), który otrzymało 263 pacjentów 
z grupy pierwszej (37,7%) oraz 76 pacjentów z grupy dru-
giej (32,3%). Łączna dawka fentanylu na jednego pacjenta 
mieściła się w obu grupach w przedziale 0,05 – 1,4 mg (przy 
najdłuższym czasie trwania zabiegu operacyjnego przekra-
czającym 10 godzin). W pierwszej grupie średnia wynosiła 
0,17 mg fentanylu podczas znieczulenia, w drugiej 0,16 mg. 
Nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic w sto-
sowaniu fentanylu w obu grupach pacjentów [test T-studen-
ta dla grup niezależnych]. 

DYSKUSJA 
Blokada splotu ramiennego metodą klasyczną wykorzy-
stuje położenie charakterystycznych punktów anato-
micznych oraz stymulację nerwów. Blokadę wykonuje się 
z dostępu w szczelinie mięśni pochyłych, z dostępu nad-
obojczykowego, z  dostępu podobojczykowego oraz pa-
chowego.

Ryc. 2. Odsetek blokad pod kontrolą USG w poszczególnych latach

Tab.1. Odsetek konwersji do znieczulenia ogólnego

Metoda klasyczna USG

Liczba znieczuleń 698 235

Liczba konwersji 45 7

Odsetek konwersji 6,45% 2,98%
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cie zabiegu w  obu grupach. Dotyczy to zarówno odsetka 
pacjentów, którzy wymagali dodatkowej analgezji śródope-
racyjnej, jak i  średnich dawek leków opioidowych. Należy 
zastanowić się, czy w  takim razie potrzeba podaży leków 
przeciwbólowych nie była niezależna od metody znieczu-
lenia, a wynikała z innych czynników. Do takich czynników 
możemy zaliczyć niekomfortowe ułożenie przytomnego pa-
cjenta w trakcie długotrwałych zabiegów rekonstrukcyjnych 
czy też nieprzyjemne doznania wynikające z samej techniki 
zabiegu: opaski uciskowej warunkującej niedokrwienie. 

Mimo, że od opublikowania pierwszej pracy na temat zasto-
sowania ultrasonografii w anestezji regionalnej mija już 20 
lat, w  Polsce dopiero w  ostatnim czasie nastąpił znaczny 
wzrost zainteresowania tą metodą. Wpływ na to ma poja-
wienie się licznych kursów doskonalących na temat zasto-
sowania USG w blokadach splotów i nerwów obwodowych 
oraz większa dostępność aparatów ultrasonograficznych. 
W latach 2009-2013 lekarze pracujący w Klinice Anestezjo-
logii i  Intensywnej Terapii CMKP uczestniczyli w  licznych 
szkoleniach na temat zastosowania ultrasonografii w ane-
stezji regionalnej, co pozwoliło doskonalić ich umiejętności 
w  wykonywaniu blokad tą metodą. Dzięki temu wzrastał 
procentowy udział znieczuleń wykonanych po kontrolą USG 
w stosunku do wszystkich blokad w danym roku.

Do niewątpliwych zalet zastosowania USG w anestezji re-
gionalnej należą: bezpieczna identyfikacja struktur nerwo-
wych, możliwość obserwacji dystrybucji LZM, kontrola po-
łożenia końca igły, szybszy początek wystąpienia blokady 
oraz zmniejszenie objętości LZM [7]. 

Coraz lepsze właściwości techniczne sprzętu nie zwalniają 
jednak anestezjologa ze znajomości anatomii i sonoanato-
mii blokowanej okolicy. Przydatna jest również wyobraźnia 
przestrzenna pozwalająca przewidzieć zakres rozprzestrze-

Blokada splotu ramiennego z wykorzystaniem USG i stymu-
lacji nerwów może zostać wykonana zarówno w części nad-
obojczykowej jak i  podobojczykowej splotu ramiennego. 
Miejscami zdeponowania LZM są: szczelina mięśni pochy-
łych, dół nadobojczykowy, okolica podobojczykowa oraz dół 
pachowy. Obrazowanie struktur nerwowych w  czasie rze-
czywistym pozwala wybrać u każdego pacjenta i w każdej 
z  wyżej wymienionych okolic, takie miejsca podania LZM, 
które będą optymalne pod względem bezpieczeństwa i sku-
teczności blokady. 

Analiza retrospektywna blokad splotu ramiennego wykona-
nych w  Klinice Anestezjologii i  Intensywnej Terapii CMKP 
w Warszawie w latach 2007-2013 przy użyciu klasycznych 
metod identyfikacji struktur nerwowych i metod obrazowa-
nia ultrasonograficznego pozwala zaobserwować znamien-
ne statystycznie różnice w skuteczności blokad. Jeśli jako 
podstawowy wyznacznik skuteczności znieczulenia przyj-
miemy odsetek powodzenia blokady, to w  grupie metody 
klasycznej uzyskano skuteczność 93,55%, a w grupie z USG 
97,02%. Oznacza to ponad dwukrotnie więcej konwersji 
u pacjentów znieczulanych metodą klasyczną. 

Zaobserwowano również znaczącą różnicę w  objętości 
zastosowanych LZM - średnio 37,6 ml w  grupie metody 
klasycznej i 22,9 ml w grupie z użyciem USG. Jest to bar-
dzo istotny fakt w  kontekście bezpieczeństwa i  komfortu 
pacjenta. Leki znieczulenia miejscowego wykazują kardio- 
i neurotoksyczność zależną od dawki [1,2]. Podanie mniej-
szej objętości LZM wiąże się z  redukcją bólu, który chory 
odczuwa przy iniekcji leku. Zmniejsza się też ryzyko miej-
scowych powikłań pod postacią blokady nerwu przepono-
wego, błędnego lub krtaniowego wstecznego [8]. 

W badaniu stwierdzono brak istotnych różnic w zakresie po-
daży dożylnej opioidowych leków przeciwbólowych w trak-

Ryc. 3. Objętość LZM podanego w obu badanych grupach
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niania się LZM i  umiejscowienia sąsiadujących struktur 
anatomicznych. Kontrola położenia końca igły oprócz do-
kładnego zdeponowania LZM pozwala również ustrzec 
się powikłań w postaci nakłucia sąsiadujących naczyń lub 
opłucnej [4].

Należy również wspomnieć o przydatności obrazowania ul-
trasonograficznego przy technikach ciągłej blokady splotu 
ramiennego, która ma zastosowanie w analgezji poopera-
cyjnej. Zastosowanie USG pozwala na dokładne umiejsco-
wienie cewnika w  bezpośredniej bliskości struktur nerwo-
wych [5].

Trzeba pamiętać jednak o  ograniczeniach techniki ultra-
sonograficznego obrazowania nerwów. Głębiej położone 
struktury nerwowe wymagają niższej częstotliwości fal ul-
tradźwiękowych do ich uwidocznienia, co pociąga za sobą 
gorszą jakość obrazowania [7].

WNIOSKI
Metoda identyfikacji nerwów przy pomocy obrazowania ultra-
sonograficznego jest zdecydowanie skuteczniejsza od meto-
dy klasycznej. Zapewnia większe bezpieczeństwo dla pacjen-
ta ze względu na znaczną redukcję dawek LZM stosowanych 
do wykonania blokady. Co ważne, redukcja ta pozostaje bez 
wpływu na jakoś samej blokady, bowiem pacjenci znieczulani 
pod kontrolą USG, nie wymagali większej podaży leków prze-
ciwbólowych w trakcie zabiegu niż chorzy z grupy znieczula-
nej metodą klasyczną. 

Bardzo ważny jest także subiektywny komfort anestezjologa, 
który używając USG jest w stanie pewniej identyfikować ner-
wy oraz struktury znajdujące się w sąsiedztwie splotu. 

Zastosowanie ultrasonografii w anestezji regionalnej niesie 
ogromne korzyści i należy propagować tą metodę znieczulenia.
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