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Streszczenie
Leki miejscowo znieczulające działają lokalnie, porażając włókna nerwowe i blokując przewodzenie bodź-

ców bólowych. Efekt znieczulenia jest odwracalny, a jego czas trwania zależy od właściwości fizykochemicznych 
cząsteczki. Podane zewnątrzoponowo lub podpajęczynówkowo powodują znieczulenie konkretnej okolicy ciała, 
wynikającej z obszaru unerwienia. Dotychczas wprowadzono do lecznictwa szereg środków o działaniu miejscowo 
znieczulającym, różniących się charakterystyką, aby móc jak najlepiej dopasować lek do potrzeb każdego pacjenta. 
Celem niniejszej pracy poglądowej było scharakteryzowanie środków miejscowo znieczulających. Przedstawiona 
została ich klasyfikacja oraz ogólny schemat budowy chemicznej. Opisano właściwości fizykochemiczne cząste-
czek z uwzględnieniem ich wpływu na aktywność farmakologiczną tych leków. Omówiono mechanizm działania 
znieczulającego oraz zaprezentowano najczęściej występujące działania niepożądane. (Farm Współ 2018; 11: 83-88)
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Summary
Local anesthetic drugs act locally, paralyzing nerves and blocking the conduction of pain stimuli. The ane-

sthetic effect is reversible and its duration depends on the physicochemical properties of the molecule. Epidural or 
subarachnoid administration cause anesthesia of a specific area of the body, resulting from the area of innervation. 
So far, a number of local anesthetic agents with diverse characteristics have been introduced to address the needs 
of each patient. The aim of this review paper was to characterize local anesthetics. The classification and general 
scheme of chemical structure of local anesthetics have been presented. The physical and chemical properties of 
the molecules have been described, taking into account their influence on the pharmacological activity of these 
drugs. The mechanism of anesthetic action was discussed and the most common adverse effects were presented. 
(Farm Współ 2018; 11: 83-88)
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Wstęp
Zniesienie bólu oraz odruchów podczas zabie-

gów chirurgicznych jest jednym z  głównych celów 
anestezjologii. Oprócz anestezji ogólnej, znieczulenie 
miejscowe pozostaje nieodzowną częścią terapii. 
Stosowanie leków miejscowo znieczulających stało się 
niezbędnym elementem leczenia chirurgicznego i jest 
powszechnie rekomendowane.

Intensywny rozwój analgezji rozpoczął się w latach 

40-tych XIX wieku. Wtedy po raz pierwszy stosowano 
do znieczulenia substancje, takie jak eter (1842), 
podtlenek azotu (1844), chloroform (1847), chlorek 
etylu (1848). Operacje pokazowe przeprowadzane na 
znieczulonych pacjentach były spektakularnym wyda-
rzeniem i wielkim osiągnięciem ówczesnej medycyny. 
W tymże czasie został napisany pierwszy nowoczesny 
podręcznik anestezjologii przez brytyjskiego lekarza 
Johna Snowa [1]. 




