
 

 

 

 

 

КЕРІВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ 

ІНФУЗІЙ КЕТАМІНУ ПРИ ГОСТРОМУ БОЛІ 

 

Кетамін у субанестетичних дозах, аналог феніциклідину та 

дисоціативний знеболюючий засіб, вперше був використаний для 

загального наркозу у 1960-х роках. Застосування кетаміну в 

субанестетичних концентраціях для знеболення та інших показань 

збільшилось останнім часом.  

 

Анальгетичні властивості кетаміну при гострому болю, ймовірно, є 

наслідком оборотного антагонізму рецептора N-метил-D-

аспартату, хоча він чинить вплив на опіоїдні рецептори, 

мускаринові рецептори, моноамінергічні рецептори, рецептори 

γ-аміномасляної кислоти та ряд інших. Його успішно застосовують 

для лікування гострого болю при таких різноманітних станах, як 

серповидно-клітинні кризи, ниркові коліки та травми. Оскільки 

центральна сенсибілізація та порушення роботи інгібіторних 

систем не грають настільки важливої ролі при гострому 

травматичному болі, порівняно з хронічними больовими станами, 

механізми для полегшення болю випливають з глибоких 

знеболюючих властивостей кетаміну, які нерозривно пов'язані з 

його психоміметичними ефектами. Однією з основних причин 

використання кетаміну при гострому болю є його переваги для 

зменшення ризику хронічного вживання опіоїдів після початкового 

лікування і його наступних складнень, включаючи залежність. 

 

Кетамін все частіше використовують в амбулаторних та 

стаціонарних умовах для усунення гострого болю. Проте, наразі 

ще не обговорені всі деталі менеджменту болю з використанням 
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кетаміну, тому в лікарів та пацієнтів виникають питання, на які зараз 

ще немає відповіді. Деякі аспекти лікування обертаються навколо 

варіабельності вибору пацієнта, режимів дозування ліків та власне 

протоколів менеджменту. 

 

На сьогоднішній день доступно декілька рекомендацій з 

інформацією щодо менеджменту больового синдрому. 

Варіабельність вибору пацієнта, протоколи дозування, 

моніторингу та призначення препаратів потребують свого 

перегляду. Таким чином, мета цих керівних принципів забезпечити 

основу для безпечного використання кетаміну при гострому 

больовому синдромі. 

 

ОБГОВОРЕННЯ 

Основні питання 

 Питання 1: Для яких пацієнтів та при яких умовах гострого болю 

слід призначати кетамін? 

Показання до будь-якої терапії, включаючи спосіб правильного 

підбору пацієнтів, є надзвичайно важливими для максимально 

ефективної допомоги з мінімальним ризиком для найбільшої 

кількості пацієнтів. Що стосується субанестетичних доз кетаміну 

при гострому больовому синдромі, пацієнти, які отримують 

найбільшу користь від нього, поділяються на кілька широких 

категорій.  

 

Перша група пацієнтів – післяопераційні хворі, у яких очікується 

сильний післяопераційний біль. Це пацієнти, які перенесли 

втручання наживотаі та в черевній порожнині, грудній клітці, 

пацієнти після ортопедичних втручань (на кінцівках та хребті). У 

хворих, яким було виконано маніпуляції з очікуваним низьким 

рівнем болю, наприклад тонзилектомія або хірургічні втручання на 



 

 

ділянках голови та шиї, не було відмічено користі від 

періопераційного застосування кетаміну. 

 

Ще однією групою пацієнтів, яким показаний кетамін, є опіоїд-

толерантні, або опіоїд-залежні хворі, яким потрібна хірургічна 

операція або в яких наявне загострення хронічного стану. Хоча 

кетамін широко застосовується в цій популяції пацієнтів, дані про 

опіоїд-залежних пацієнтів обмежуються кількома 

рандомізованими контрольованими дослідженнями (RCT). Одне 

RCT від Loftus та його колег включило 102 опіоїд-залежних пацієнтів, 

які перенесли велике втручання на хребті, і показало зменшення 

споживання опіоїдів протягом перших 48 годин післяопераційного 

періоду, а також зменшення використання опіоїдів впродовж 6 

тижнів у пацієнтів, які отримували інтраопераційно тільки кетамін.  

 

Інші дослідження в тій же популяції пацієнтів були менш 

вражаючими або в них не було виявлено користі: у ці 3 праці 

разом було зараховано лише легких пацієнтів (N = 122), на відміну 

від роботи Loftus et al (N = 102). Ще одне дослідження на опіоїд-

залежних пацієнтах, які перенесли кілька видів неонкологічних 

операцій (найбільше операції на хребті), свідчило про зниження 

больових показників у групі кетаміну, але в ній і не було 

споживання опіоїдів. У сукупності дослідження показують помірну 

користь від кетаміну серед опіоїд-толерантного населення, проте 

припускається, що ця користь може бути вищою. 

 

Опіоїд-залежні терапевтичні пацієнти можуть отримати користь від 

кетаміну при загостреннях хронічних больових синдромів. Є дані, 

що кетамін може забезпечтьи якісну анальгезію як у дорослих, так 

і у дітей із серпоподібно-клітинною анемією. В одному із таких 

випадків пацієнт приймав близько 5000 мг пероральних 

еквівалентів морфіну щодня, а через 30 днів неефективного 

лікування у лікарні (оцінка болю становила 7–10 балів з 10), 



 

 

булозапропоноване лікування з використанням 7-денної інфузії 

кетаміну, після чого рейтинг больових відчуттів склав 6 з 10 у 

стегновому та 4 з 10 у всіх інших суглобах). Однак жодне РКД поки 

не досліджувало застосування кетаміну в цьому контексті. До 

інших гострих больових синдромів, при яких, за рідкісними 

повідомленнями, ефективно використовувався кетамін, окрім 

періопераційного болю, можна віднести біль після ендоскопічної 

ретроградної холангіопанкреатографії, біль у підшлунковій залозі, 

ниркові коліки та загострення болю при синдромі Елерса-

Данлоса. Група пацієнтів, для яких кетамін може бути корисним – 

люди з підвищеним ризиком розвитку опіоїдної депресії дихання, 

наприклад, пацієнти з обструктивним апное уві сні. 

 

В цілому, ми робимо висновок, що пацієнтам, які перенесли 

оперативне втручання, слід розглянути інфузію субанестетичних 

доз кетаміну (рекомендація ступеня В, помірний рівень 

доказовості).  

 

Кетамін може розглядатися для опіоїдних або опіоїд-толерантних 

пацієнтів, які перенесли оперативне втручання (рекомендація 

ступеня В, низький рівень доказовості).  

 

Через обмеження доказів, враховуючи наявні повідомлення, а 

також клінічний досвід комітету, кетамін може розглядатися для 

опіоїд-залежних та опіоїд-толерантних пацієнтів з гострими або 

хронічними болями, у пацієнтів з серповидно-клітинною анемією 

(рекомендація ступеня С, низький рівень доказовості). 

  

Для пацієнтів із апное уві сні кетамін розглядається як доповнення 

до малоопіоїдної схеми лікування (рекомендація класу С, низький 

рівень доказовості). 

 



 

 

Питання 2: Яким є розглянутий діапазон субанестетичних доз та 

чи є докази ефективності дозування у цьому діапазоні для 

усунення гострого болю?  

 

Анальгетичні властивості кетаміну в субанестетичних дозах 

визнано десятиліттями. Агентство з контролю за харчовими 

продуктами та лікарськими засобами (FDA),рекомендує дозу для 

індукції в наркоз в межах від 1 до 4,5 мг / кг, зазначаючи, що 

середня доза становить 2 мг / кг. Монографія FDA про кетамін 

також говорить, що він показаний як єдиний знеболюючий засіб 

для хірургічних процедур які не потребують міорелаксації. Кетамін 

забезпечує знеболення при плазмових концентраціях 100 - 200 нг / 

мл, що становить дуже малу частку від його загальноанестетичної 

концентрації (9000–25 000 нг / мл). Загальна субанестетична доза 

кетаміну що застосовується в клінічній практиці: внутрішньовенна - 

0,3-0,5 мг / кг болюсно, з подальшою швидкістю введення зазвичай 

починаючи з 0,1–0,2 мг / кг на годину, залежно від необхідної 

тривалості знеболення. У плацебо-контрольованому дослідженні 

Loftus, автори вивели більш менш точний болюс у 0,5 мг / кг з 

наступною інтраопераційною інфузією кетаміну у дозі 0,6 мг / кг 

на годину. 

 

Продемонстровано зниження споживання опіоїдів у хворих з 

механічною вентиляцією, хірургічних пацієнтів інтенсивної терапії 

при використанні кетаміну у стартовій низькій дозі безперервної 

інфузії від 0,06 до 0,30 мг / кг на годину. 

 

Однак, в недавньому невеликому дослідженні 48 педіатричних 

пацієнтів, яким була виконана операція на хребті з приводу 

сколіозу, субанестетична доза кетаміну 0,5 мг / кг з подальшою 

інфузією 0,12 мг / кг на годину протягом 72 годин не показала 

суттєвих відмінностей у споживанні опіоїдів або інтенсивності 

болю у порівнянні з плацебо. У когортному дослідженні 230 дітей, 



 

 

підлітків та молодих дорослих, серед яких були пацієнти з гострим 

(78%) та хронічним (22%) болем, відзначалися різні дози 

необхідного для знеболення кетаміну, залежно від того, чи були 

вони опіоїдно-толерантні. Пацієнтам, що належать до опіоїд-

залежних, вводили кетамін в дозі від 0,05 до 0,4 мг / кг на годину, 

опіоїд-толерантним пацієнтам було призначено дозування в 

межах від 0,05 до 1 мг / кг на годину, а тим, у кого була 

зафіксована опіоїд-індукована гіпералгезія швидкість інфузії 

кетаміну була встановлена на рівні 1 мг / кг на годину. Значне 

зменшення вираженості болю з мінімальними побічними 

наслідками спостерігалося починаючи вже з 1 дня інфузії аж до 

припинення лікування. 52% пацієнтів змогли зменшити споживання 

опіоїдів як мінімум на 20%. Фактори, пов'язані з більшою користю 

включали можливість більш тривалої інфузії, при болі, пов’язаній з 

раком, гострих запальних станах (наприклад, панкреатиті). 

Встановлено, що 83,3% з 18 пацієнтів із серповидно-клітинною 

анемією зазнали значного поліпшення болю та зменшення 

споживання опіоїдів при використанні субанестетичних доз 

кетаміну, однак, конкретні дози не вказувались. Троє людей 

повідомили, що вони зазнали несприятливих наслідків, при цьому 

один вимагав припинення інфузії кетаміну. Нарешті, у мета-аналізі 

14 рандомізованих випробувань із загальною кількістю 649 

пацієнтів, Pendi et al виявили, що субанестетичні дози кетаміну 

асоціювались з нижчими показниками болю та меншим 

післяопераційним споживанням морфіну протягом 24 годин після 

спінальної хірургії, без різниці у швидкості введення. Болюсні дози 

кетаміну коливалися в межах від 0,15 до 10 мг / кг, а швидкість 

інфузії коливалася 0,06 - 5,0 мг / кг на годину. 

 

Анальгетичні ефекти, викликані субанестетичними дозами 

кетаміну, відображені об'єктивними заходами, такими як 

функціональна візуалізація. В дослідженні, проведеному на 8 

добровольцях, які піддавалися дії температурних подразників, 

Роджерс та ін.  встановили, що інфузія субанестетичних доз 

кетаміну (0,71 мг / кг на годину) значно знижує показники болю 

порівняно з ізотонічним розчином NaCl і субанальгезичним 



 

 

дозуванням кетаміну, що супроводжувалося зниженням 

активності в областях мозку, які активізуються у відповідь на шкідливі 

подразники (кора острівця та таламус), як показано на 

функціональній магнітно-резонансній томографії.  

Субанальгетична доза (0,18 мг / кг на годину) не призвела до 

значного зниження показників болю порівняно з плацебо, були 

виявлені несуттєві зміни мозкової діяльності. У подібному 

функціональному дослідженні, візуалізація, проведена у 12 

добровольців-чоловіків, при використанні субанестетичних доз 

кетаміну (20 мг / 70 кг протягом першої години, після чого 40 мг / 

70 кг протягом наступної години) призвела до зниження болю на 

46,9% у відповідь на теплові подразники порівняно з плацебо. 

Зв'язок відмічений у мозочку та зоровій корі, тоді як зниження 

активності спостерігалась у слуховій корі та соматосенсорних 

регіонах мозку, відповідальних за сприйняття болю (мигдалевидне 

тіло, острівець та передня черепна кора). 

 

Підсумовуючи, діапазон дозування під час індукції в анестезію має 

широку мінливість,  навіть до 1 мг / кг. Однак очевидно, що вищі 

дози можуть підвищити ризик аспірації, а також інших 

несприятливих наслідків, включаючи серцево-судинні та 

психоміметичні ефекти. Зменшення швидкості інфузії може 

зменшити частоту цих несприятливих наслідків. Отже, нульова 

оцінка та інші запобіжні заходи повинні виконуватись у кожному 

конкретному випадку на розсуд лікаря. Ця рекомендація 

відображає загальний консенсус щодо використання 

внутрішньовеного кетаміну при хронічному болю від ASRA, AAPM 

та ASA. 

 

Діапазон субанестетичних доз в літературі не чітко визначений, при 

цьому один огляд встановлює обмеження <1,2 мг / кг / год, в інших 

дослідженнях вказана болюсна доза менше 0,5 мг / кг та інфузія 

менше 0,5 мг / кг на годину (8 мкг / кг на хвилину). Велика кількість 

досліджених нами протоколів стверджували, що швидкість інфузії 

не має перевищувати 1 мг / кг на годину (16,67 мкг / кг на хвилину), 



 

 

окрім рідкісних обставин в кожному конкретному випадку. Тому 

ми рекомендуємо не перевищувати болюсні дози кетаміну 0,35 

мг / кг, при гострому болю в цілому дозу не перевищувати понад 

1 мг / кг на годину в умовах без інтенсивного моніторингу, але ми 

також визнаємо, що індивідуальні фармакокінетичні та 

фармакодинамічні відмінності, як і інші чинники (наприклад, 

попереднє введення кетаміну), можуть бути підставою для 

дозування поза цим діапазоном. Деякі пацієнти потребують більш 

високих доз в умовах гострого болю, і, на відміну від терапії 

хронічних больових синдромів меншими дозами (тобто 0,1–0,5 мг 

/ кг на годину) може знадобитися більша доза для досягнення 

адекватного знеболення, також можуть бути присутніми 

несприятливі наслідки застосування кетаміну (рекомендація 

ступеня С, помірний рівень доказовості). 

 

Питання 3: Доказовість введення кетаміну як ад`юванту для опіоїдів 

та інших анальгетиків у періопераційний анальгезії 

 

Опіоїди зазвичай є компонентом типового післяопераційного 

режиму знеболення, проте часто застосовується мультимодальна 

стратегія знеболення для досягнення найкращих результатів. 

Однак толерантність до опіоїдів, несприятливі наслідки, 

протипоказання або поєднання цих факторів можуть запобігати 

або обмежувати використання 1 або більше компонентів 

мультимодальної анальгезії. Хоча кетамін є потужним 

знеболюючим, існує питання щодо його ефективності в схемах 

мультимодальної аналгезії в періопераційному періоді. Іншими 

словами, яку користь приносить кетамін для знеболення, коли вже 

застосовується стандартний режим опіоїдів та інших ліків? 

 

Ефект від прийому субанестетичних доз кетаміну (визначено в 1 

огляді у вигляді болюсної дози ≤1 мг / кг при введенні в/в та / або в/в 

інфузії зі швидкістю ≤1,2 мг / кг на годину або 20 мкг / кг на хвилину) 



 

 

оцінювали в чотирьох останніх мета-аналізах, у кожному з яких 

було щонайменше 10 RCT, і в одному, який вивчав його як 

доповнення до контрольованої пацієнтом аналгезії (PCA) з 

опіоїдами. Додавання кетаміну було пов'язано з невеликим, але 

значним зниженням показників болю, помірним зниженням 

потреби в опіоїдах у всіх 4 мета-аналізах та меншою частотою 

післяопераційної нудоти протягом початкового післяопераційного 

періоду у 3 оглядах. У жодному з 4 мета-аналізів не було 

повідомлено про посилення седації при застосуванні кетаміну, і 

лише в одному дослідженні виявлено збільшення частоти побічних 

ефектів кетаміну, (наприклад, галюцинації). У РКД порівняння PCA 

з використанням морфіну у дозі 1,5 мг, або 1 мг морфіну та 5 мг 

кетаміну у 41 пацієнта після торакотомії, субанестетичні дози 

кетаміну порівняно непогано допомагали досягти контролю над 

болем із меншою кількістю побічних ефектів та зменшенням 

споживання морфіну на 45%. Ретроспективне дослідження з 

використанням в/в кетаміну включало 321 хірургічних та 

нехірургічних пацієнтів з 16,2% захворюваністю на нервово-психічні 

розлади, але у дослідженні не було контрольної групи, і автори не 

могли бути впевнені, що всі побічні ефекти з боку психіки були 

пов’язані саме з кетаміном, а не з іншими ліками. Інституційний 

протокол у цій лікарні мав верхню межу дозування 1 мг / кг на 

годину. 

 

Немає переконливих доказів для виведення специфічної 

субнаркотичної навантажувальної в/в дози або діапазону доз для 

в/в інфузій кетаміну. Зазвичай повідомляли про схеми дозування у 

періопераційному періоді, що включали в/в болюс кетаміну 0,1-

0,5 мг / кг з подальшим вливанням 0,1-0,6 мг / кг на 1 годину, яке 

або припинялося в кінці операції, або продовжувалось протягом 3 

діб після операції. Хоча дослідження, в якому застосовували 

інфузію кетаміну в нижньопорогових дозах (болюс 0,15 мг / кг та 

інфузія 0,12 мг / кг на годину протягом операції і протягом 24 годин 

після операції) не виявили знеболюючого ефекту препарату у 

пацієнтів, що приймали опіоїди серед пацієнтів, які перенесли 



 

 

операцію на хребті; не було опубліковано РКД, які б порівнювали 

різні болюсні та інфузійні дози кетаміну. 

 

В цілому ми робимо висновок, заснований на доказах, щодо 

доцільності використання в/в субанестетичних болюсних доз 

кетаміну (до 0,35 мг / кг) та інфузії (до 1 мг / кг на годину) як 

допоміжного препарату в схемі з опіоїдами для періопераційної 

аналгезії (рекомендація ступеня В, помірний рівень доказовості). 

 

Питання 4: Які є протипоказання до інфузії кетаміну при 

менеджменті гострого болю та чи відрізняються вони від 

рекомендацій щодо його ж використання при хронічному болі?  

 

Кетамін найчастіше застосовується для лікування гострого болю в 

умовах травми, загострення хронічного больового синдрому та 

при післяопераційному болі, особливо у опіоїд-толерантних 

пацієнтів. У цих контекстах субанестетичні дози є 

загальновживаними. Найважливішим протипоказанням до 

кетаміну є те, що кетамін засто використовується для  знеболення 

у великих дозах і що не бажано при декомпенсації серцево-

судинних захворювань та печінковій дисфункції. На жаль, наявні 

клінічні дослідження для використання субанестетичних доз 

надають мало вказівок щодо протипоказань. У більшості 

випробувань брали участь здорові люди без основних факторів 

ризику, тому ефект низької дози кетаміну у осіб із ризиком 

значною мірою лишається невідомим. Крім того, більшість 

випробувань порівняно невеликі і тому, навряд можна виявити 

нечасті, але серйозні несприятливі наслідки. Небагато досліджень 

конкретно коментують протипоказання до використання 

субанестетичних доз кетаміну для лікування гострого болю та тих, 

які часто посилаються на традиційні протипоказання до його 

використання як знеболюючого: наприклад наявність підвищеного 



 

 

внутрішньоочного та внутрішньочерепного тиску, обидва з яких є 

суперечливими. 

 

У кількох РКД було проведено аналіз періопераційного 

використання кетаміну. Одне виключило пацієнтів із підвищеним 

внутрішньочерепним та внутрішньоочним тиском, 

неконтрольованою гіпертензією, психозом в анамнезі та 

вагітністю; друге виключило психоз, вагітність або змінений 

психічний статус; а третє виключило важке серцево-легеневе 

захворювання, неконтрольовану гіпертонію, підвищений 

внутрішньочерепний тиск, глаукому, гепаторенальну дисфункцію, 

вагітність та психоз. Щодо гострих больових синдромів були 

обстежені пацієнти з дисфункцією серцево-судинної системи, 

вагітністю та порушенням функції печінки. Жодне із досліджень не 

повідомило про будь-яких пацієнтів, які мали б серйозні проблеми 

або несприятливі наслідки з боку серцево-судинної системи або 

порушення функції печінки внаслідок застосування кетаміну, тому 

клінічне значення цих відносних протипоказань є невизначеним. 

  

При порівнянні рандомізованих випробувань відносно гострого 

болю, були застосовані аналогічні критерії виключення, що і при 

аналізі хронічного болю. Schwartzman et al вивчали складний 

регіонарний больовий синдром із інфузіями кетаміну до 0,35 мг / 

кг на годину та виключали пацієнтів із гіпотензією і гіпертонією, 

серцевою, нирковою, печінковою недостатністю, глаукомою та 

тиреотоксикозом. В іншому RCT, Sigtermans et al, які протягом 

кількох днів вводили від 5 до 30 мг / год кетаміну, виключали вагітних, 

та пацієнтів, які мали підвищений внутрішньочерепний тиск, психоз 

або серйозні серцево-судинні, ниркові захворювання, або 

захворювання печінки. Слід зазначити, що діапазон доз у цих 

дослідженнях був дуже великим та подібним до тих, що 

вказувалися у декількох РКД з дослідженням гострого болю. 

 



 

 

Більшість досліджень гострого болю містять деякі деталі щодо 

побічних дій. У ході досліджень найбільш часто повідомляється про 

наступніпобічні дії: нудоту, блювання, яскраві сни або галюцинації, 

рідше – дисоціативні ефекти. У більшості досліджень частота 

побічних явищ було підвищена, проте зовсім незначно, порівняно з 

плацебо або не спостерігалось різниці взагалі. Побічні дії повинні 

трактуватися обережно, оскільки вони часто є спонтанними 

повідомленнями пацієнтів, а не оцінюються за ступенем тяжкості 

або не вивчається їх точна природа. 

 

Лікарі повинні виключити або обмежити використання кетаміну 

серед пацієнтів із загальноприйнятими протипоказаннями. До них 

відносяться виражена печінкова дисфункція (наприклад, цироз),  

високий ризик ускладнень з боку коронарних судин, та погано 

контрольовані психіатричні стани пов'язані з психозом, наприклад, 

шизофренією. У дослідженні складного регіонального больового 

синдрому було виявлено, що після другого введення середньої 

дози кетаміну (близько 30 мг / год) через 3 тижні після 100-годинної 

початкової інфузії спостерігалось значне погіршення функції 

печінки, що вимагало припинення випробування, а інше 

дослідження повідомило про підвищення печінкових проб після 

болюсних введень кетаміну під час наркозу (3–4 мг / кг). 

 

Нещодавнє твердження консенсусу American Psychiatric 

Association прямо не наводить психоз як абсолютне 

протипоказання до введення кетаміну. Хоча причини не 

зазначаються, вони можуть включати високий коефіцієнт спільної 

поширеності між депресією та шизофренією та інші діагнози. 

Комітет вважає, що в літературі наразі немає жодних доказів, які б 

свідчили про те, що короткий вплив кетаміну в стаціонарних 

умовах, збільшує ймовірність виникнення залежності від прийому 

кетаміну та опіоїдів, і доказів, які б заперечували використання 

кетаміну для людей з гострим больовим синдромом, які мають 

опіоїдну залежність або високу толерантність до опіоїдів. Однак, 

існує ймовірність виникнення залежності, що слід оцінювати в 



 

 

кожному конкретному випадку. Оцінка ризику може відрізнятися у 

пацієнтів, які приймають кетамін при хронічному й гострому болю. 

 

Підсумовуючи це, література дає дуже мало рекомендацій з 

приводу протипоказань до субанестетичних доз кетаміну при 

гострому болі. Докази із великого обсягу літератури, яка вивчала 

кетамін як знеболюючий засіб, повинні бути оцінені та 

інтерпретовані у контексті використання менших доз при 

незрозумілих співвідношеннях доза-відповідь. Слід контролювати 

дозування всіх препаратів, включаючи кетамін, на постійній основі, 

для безпеки та максимальної ефективності, зважуючи коефіцієнт 

користь/шкода протягом усього лікування. При ретельному 

спостереженні за пацієнтами, кетамін можна безпечно 

використовувати при гострому болю, незважаючи на деякі 

традиційні протипоказання. Комітет вважає, що це не є доказами 

того, що протипоказання для кетаміну при гострому болі повинні 

відрізнятися від таких для лікування хронічних станів, за винятком 

протизаконного застосування кетаміну (рівень С, відносне 

протипоказання при хронічному болі, не є протипоказанням при 

гострому болі) і призначення препарату при декомпенсації 

серцево-судинних захворювань (рекомендація В, відносне 

протипоказання для хронічного болю; рівень С для гострого болю). 

Ці відмінності були пов’язані з більш загальним характером 

лікування гострого болю. 

 

Одне важливе питання, яке безпосередньо не розглядається в 

настанові стосується необхідної кваліфікації персоналу які 

контролюють або призначають прийом субанестетичних доз 

кетаміну. Проте, дози, що застосовуються в умовах гострого болю, 

можуть бути нижчими, за ті, що застосовуються при хронічних 

больових синдромах. Керівні принципи консенсусу щодо 

використання внутрішньовенних інфузій кетаміну при хронічному 

болю від ASRA, AAPM та ASA стверджують, що «тільки ті, хто 

пройшов навчання індукції та підтримки інфузії кетаміну, 

наприклад лікарі-анестезіологи, лікарі невідкладної допомоги та 



 

 

лікарі, що мають відповідні повноваження та несуть відповідальність 

за рішення щодо введення цього лікарського засобу у відповідних 

дозах. Ці рекомендації застосовуються і для призначення кетаміну 

при гострих болях. 

 

Врешті решт, лікування несприятливих ефектів кетаміну, що 

застосовується при гострому болі, може бути здійснено за 

допомогою бензодіазепінів або клонідину, хоча наявно мало 

даних на користь призначення цієї терапії. 

 

Комітет погоджується з рекомендаціями, викладеними в Керівних 

принципах консенсусу щодо вживання внутрішньовенних інфузій 

кетаміну при хронічному болі від ASRA, AAPM та ASA, які 

стверджують, що є "обмежені прямі докази, які підтверджують 

превентивне використання бензодіазепінів та агоністів альфа-2… 

(рекомендація класу С, низький рівень доказовості). ”Жодні дані 

не підтверджують використання інших класів препаратів для 

лікування несприятливих наслідків кетаміну. Докази свідчать, що 

кетаміну слід уникати людям з погано контрольованими серцево-

судинними захворюваннями (докази ступеня С, помірний рівень 

визначеності) вагітністю або активним психозом (докази ступеня В, 

помірний рівень доказовоості). Про порушення функції печінки 

докази свідчать, що слід уникати інфузій кетаміну серед людей із 

важкими захворюваннями (наприклад, цирозі), в цій групі людей 

його слід застосовувати з обережністю (тобто під контролем 

печінкових проб перед вливанням і під час введення препарату) у 

людей із середньоважкими захворюваннями (докази ступеня С, 

низький рівень доказості). Докази свідчать, що необхідно  уникати 

вживання кетаміну серед осіб із підвищеним внутрішньочерепним 

тиском і внутрішньоочним тиском (докази ступеня С, низький 

рівень доказовості).  

 



 

 

Питання 5: Які докази на користь непарентерального 

застосування кетаміну для лікування гострого болю?  

 

В даний час кетамін дозволений лише для парентерального 

введення у якості знеболюючого засобу. Наразі FDA не 

затверджено існування непарентеральних препаратів для 

пероральної або інтраназальної дії (IN).  

 

Розроблено кілька фірмових IN препаратів, що мають 

психіатричні показання (насамперед депресія), також декілька 

препаратів на стадії розробки для менеджменту болю. 

Пероральний кетамін має низьку доступність (приблизно 20%), 

хоча вона значно збільшується при застосуванні його метаболіту 

норкетаміну, кілька досліджень дають рекомендації щодо його 

дозування. У рандомізованому випробуванні було включено 42 

пацієнта з хронічним невропатичним болем, хворих було 

рандомізовпно в групу з використанням перорального кетаміну 30 

мг 3 рази на день, перорального метадону 3 мг 3 рази на добу, 

або однакових доз обох препаратів. У групі кетаміну після 3-

місячного лікування відмічалось покращення, порівняно з іншими 

групами. Нещодавнє пілотне дослідження, в якому брали участь 3 

пацієнти, які отримували від 0,5 до 1 мг / кг перорального кетаміну 

3 рази на день також говорить про його ефективність при 

гострому післяампутаційному болю. 

 

Невеликі рандомізовані дослідження включають IN кетамін для 

лікування гострого післяопераційного болю. У плацебо-

контрольованому дослідженні, що оцінювало різні дози ІN 

кетаміну, 40 пацієнтів мали значне полегшення болю протягом 3-х 

годин після разової дози кетаміну у 50 мг, але не з використанням 

10 або 30 мг препарату. Побічні явища, як правило, були легкими 

та подібними до групи плацебо. 

 



 

 

Рандомізоване дослідження, проведене на 90 особах, 

порівнювало IN кетамін (1 мг / кг) з в/в (0,1 мг / кг) або 

внутрішньом’язовим (в/м) морфіном (0,15 мг / кг) для усунення 

гострого травматичного болю. Автори встановили, що ІN кетамін 

(Максимальне зменшення больового синдрому на 56-мм 

візуальному масштабі) мав аналогічний профіль безпеки та 

знеболення що і морфін, що вводиться в/в (зменшення болі у 

візуалізаційному еквіваленті на 59 мм) та в/м (48-мм) зменшення). 

Для IN кетаміну (14,3 хв) та в/в морфіну (8,9 хвилин) час настання 

анальгезії був значно швидшим, ніж в групі в/м лікування. Інше 

рандомізоване, подвійне випробування порівняло одноразову 

дозу кетаміну IN (1 мг / кг) з в/в введенням морфіну (0,1 мг / кг) у 

53 пацієнтів з нирковою колікою. При цьому вісцеральному болі, 

обидві групи лікування мали схожий профіль безпеки та 

ефективність протягом 30 хвилин після прийому наркотиків. Два 

інших спостережних дослідження, в яких прийняли участь дорослі 

та педіатричні пацієнти з різноманітним гострим болем, також 

продемонстрували достатню анальгетичну властивість IN 

кетаміну, та тільки незначні та швидкоплинні побічні реакції. У 

першому дослідженні було 34 дитини, яким вводили болюс 0,7 мг 

/ кг з подальшим додатковим 0,3 мг / кг болюсом кетаміну, якщо 

біль перевищував 50 мм за 100-мм візуальною аналоговою 

шкалою. За пацієнтами спостерігали протягом 60 хвилин. У 

другому дослідженні 70 пацієнтів отримували болюс від 0,5 до 0,75 

мг / кг, заими також спостерігали протягом 60 хвилин. Нарешті, в 

систематичному огляді оцінювали IN кетамін (діапазон дозування 

2–10 мг / кг) для процедурної седації та знеболення у дітей (7 

досліджень, 4 - із стоматологічними процедурами, 264 пацієнти), 

Poonai et al виявили, що IN кетамін перевершує різні більш 

традиційні засоби (суфентаніл, мідазолам, дексмедетомідин та 

плацебо) і є ефективним у 85% випадків. Слід підкреслити що 

дози, які використовуються в дослідженнях, є більшими, ніж ті, що 

зазвичай застосовують при гострих болях. 

 

Підводячи підсумок, наявні докази перорального прийому 

кетаміну для лікування гострого болю надзвичайно обмежені. Для 



 

 

ІN кетаміну було опубліковано кілька невеликих рандомізованих 

досліджень, які вказували, що IN кетамін добре переноситься і 

забезпечує порівнянне або краще полегшення болю протягом 30 

- 60 хвилин в порівнянні з іншими засобами. 

Однак ці звіти містять обмежену кількість тем. 

 

На основі огляду цих досліджень ми робимо висновок, що 

використання кетаміну інтраназально є корисним для лікування 

гострого болю, забезпечуючи не тільки ефективне знеболення, 

але і амнезію та процедурну седацію. Слід враховувати осіб з 

ускладненим в/в доступом, і дітей, які проходять обстеження 

(рекомендація класу С, низький та середній рівень доказовості). 

Для перорального кетаміну, докази менш надійні, але невеликі 

дослідження та анекдотичні звіти дозволяють стверджувати про 

короткочасну користь у деяких людей з гострими болями 

(рекомендація ступеня С, низький рівень доказовості). 

 

Питання 6: Чи є якісь докази пацієнт-контрольованої анальгезії 

використанням в/в кетаміну при гострому болі?  

 

Внутрішньовенний РСА є поширеним способом доставки ліків 

при гострих органічних та післяопераційних болях. Опіоїдні ліки є 

найпоширенішими анальгетиками які використовуються при 

цьому методі, але кетамін також застосовувався в схемах в/в 

пацієнт-контрольованої анальгезії як єдине знеболююче, так і в 

поєднанні з опіоїдами, де він здатен поліпшити контроль болю та 

зменшити негативні наслідки, пов'язані з опіоїдами.  

 

Кетамін як єдиний анальгетик при в/в РСА був ефективним у 

лікуванні центрального болю у одиночному випадку (середній 

показник 7 мг / год), невропатичних болей в педіатрії у ряді випадків 

(середня доза 0,06 мг / кг) на годину), і болей при опікових 



 

 

перев’язках, де біль значно зменшувався, неконтрольоване 

спостереження (середня доза на 94 мг більше) 78 хвилин). Не було 

виявлено подвійних сліпих РКД з цієї тематики. 

 

Ефект кетаміну, що додається до опіоїду при в/в РСА полягає у 

зменшенні споживання опіоїдів, побічні ефекти від нього були 

досліджені в двох останніх систематичних оглядах та 

метааналізах. Наявні RCT, які вивчали це питання, мали 

гетерогенність популяції пацієнтів при опіоїдній в/в PCA. Більшість 

випробувань проводилися на дорослих. Велика кількість 

досліджень описувала одночасне використання морфіну, в інших 

працях використовували фентаніл, гідроморфін або трамадол. 

Дозування кетаміну коливалися від 1 до 5 мг на один болюс. 

Більшість проаналізованих випробувань в/в-PCA, аналізували 

введення фіксованих доз кетаміну, тоді як інші досліджували в/в-

PCA з безперервним фоновим введенням кетаміну, а в деяких 

працях взагалі не було документального підтвердження протоколу 

анальгезії. Відхилення в практиці сприяють неоднозначним 

результатам, які були відзначені. Незважаючи на неоднорідність, 

статистичне моделювання на основі наявних даних показало 

користь від додавання кетаміну до опіоїдів при в/в-PCA в перші 24-

години після операції – відмічалося зменшення болю та частоти 

післяопераційної нудоті та блювання, без збільшення ймовірності 

галюцинацій. Споживання опіоїдів протягом 96 годин було значно 

зменшено, не було виявлено змін у частоті затримки сечі, 

свербежі, і нудоті. Відмінності залежності пригнічення дихання від 

дози препарату не вдалося визначити за наявними даними. 

 

В цілому ми робимо висновок, що докази обмежені на користь 

кетаміну в схемах в/в-PCA, як єдиного знеболюючого препарату 

при гострому або перипроцедурному болі (рекомендація 

ступеня С, низький рівень доказовості).  

 



 

 

Ми робимо висновок, що деякі дані підтверджують користь від 

додавання кетаміну до опіоїдних схем в/в-PCA для лікування 

гострого та періопераційного болю. (рекомендація класу В, 

помірний рівень доказовості). 

 

МАЙБУТНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ І ВИСНОВКИ 

 

За сучасними мірками кетамін - старий препарат, який 

застосовується клінічно як знеболюючий засіб з 1970-х років. 

Сьогодні світ шукає альтернативу опіоїдам, особливо у світлі 

сучасної кризи охорони здоров'я та доказів на користь того, що 

короткотермінове вживання опіоїдів може призвести до 

виникнення опіоїдної залежності. Це призвело до відновлення 

інтересу до використання кетаміну як знеболюючого засобу при 

гострому болі. Однак поточні практичні рекомендації містять мало 

ключових питань щодо показань, протипоказань, підбору 

пацієнтів, дозування, несприятливих ефектів та очікуваних 

результатів прийому кетаміну. Ці вказівки намагалися узагальнити 

існуючу літературу, зосередивши особливу увагу на 

найважливіших питаннях, які безпосередньо впливають на 

використання кетаміну при гострому болю, включаючи висновок 

експерта, коли бракує доказів. Опубліковані дані свідчать про 

чіткий короткочасний знеболюючий ефект, коли кетамін 

використовується в субанестетичних дозах як періопераційний 

ад'ювант, незалежно від того, застосовується він у вигляді болюсу, 

інфузії, або через метод пацієнт-контрольованої анальгезії. 

Додаткові РКД, до яких належали пацієнти, що мали толерантність 

до опіоїдів з різним ступенем переносимості та різними підтипами 

болю, наприклад гострому невропатичному болі, можуть надати 

нову інформацію, яка може допомогти практикуючим лікарям. 

 

Основне питання, що гальмує широке застосування інфузій 

кетаміну в поза періоперативному періоді або поза умовами 



 

 

інтенсивної терапії – його потенціально несприятливі 

психоміметичні та серцево-судинні ефекти. Незважаючи на те, 

що РКД, а також спостережні дослідження, повідомляють про різну 

частоту психоміметичних ефектів, майже всі дозволені опіоїди, 

бензодіазепіни та інші подібні ліки, не враховувались при 

тлумаченні результатів. Не вистачає досліджень, що порівнюють 

різні діапазони дозування, і засліплення досліджень може бути 

важко доступним або неможливим.  

 

Проте, чітких залежних від дози психоміметичних ефектів при 

призначенні субанестетичних доз кетаміну ще не було 

зареєстрованоо, окільки майже всі терапевтичні і більшість 

несприятливих фармакологічних ефектів залежать від дози, то 

даний факт є ще однією областю, що потребує додаткових 

досліджень. Також потрібні додаткові дослідження, що порівнюють 

різні діапазони доз та реєструють дані досліджень з пацієнтами із 

первинним болем або коморбідними станами, які недостатньо 

вивчені, наприклад, серповидноклітинна анемія, панкреатит, 

тощо. Однак ми визнаємо труднощі у проведенні досліджень 

серед таких груп населення, зважаючи на відсутність інтересів 

галузі у фінансуванні великих, багатоцентрових досліджень та 

етичні й практичні проблеми пов'язані із зарахуванням пацієнтів із 

гострими больовими синдромами до контрольованого клінічного 

випробування. Випробування, які включають пацієнтів із серцево-

судинними захворюваннями, хронічними захворюваннями нирок, 

печінковою дисфункцією або неврологічними захворюваннями, 

які отримують субанестетичні дози кетаміну, важливо виконати для 

визначення профілю безпеки застосування кетаміну в цих 

популяціях.  

 

Застосування кетаміну для запобігання стійких післяопераційних 

болей (PPSP) було широко вивчено, хоча даних окремих 

досліджень, як правило, недостатньо. Враховуючи відносно низьку 

захворюваність на PPSP, очікуваний незначний ефект та труднощі, 

взаємодії із пацієнтом в періопераційному періоді, можемо 



 

 

зробити висновок щодо наявних методологічних обмежень, які 

стосуються ускладнень в якісній оцінці впливу кетаміну при 

лікуванні гострих та хронічних больових синдромів. Недавній мета-

аналіз показав дуже малий ефект профілактичних доз кетаміну в 

періопераційному періоді, що вказує на те, що користь від 

кетаміну може бути обумовлена його спільним призначенням з 

іншими ад'ювантами. В таких схемах кетамін є більш 

ефективним. 

 

Непарентеральний кетамін, особливо інтраназальний, ймовірно 

скоро буде дозволений для застосування в терапії гострого болю. 

Його дію вивчали здебільшого в екстреній медицині, де вона 

забезпечує коротку, але потужну анальгезію, особливо для 

проведення різноманітних обстежень. Дослідження, зосереджені 

на тривалому застосуванні інтраназального кетаміну, є важливим 

і в основному направлені на визначення профілю його 

несприятливого впливу. Наразі FDA забороняє будь-яке 

непарентеральне введення кетаміну за будь-якими показаннями. 

 

Незважаючи на свої недоліки, кетамін залишається потужним і 

недорогим засобом для лікарів, які приймають участь у 

менеджменті гострого болю. Ми віримо, що його використання 

буде продовжувати поширюватися, так як все більше закладів 

лікують все більш складних пацієнтів у періопераційному періоді, 

а також пацієнтів із загостреннями хвороб, що супроводжуються 

інтенсивним болем, намагаючись боротися з «епідемією» опіоїдів. 

Необхідно більше досліджень для уточнення критеріїв відбору 

пацієнтів для лікування гострого болю з використанням кетаміну та 

хворих, яким необхідна профілактика хронічного болю, щоб 

визначити ідеальну схему дозування та лікування, а також краще 

визначити віддалені наслідки застосування кетаміну у пацієнтів, які 

часто лікуються з приводу загострення болю. 
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