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ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗ ΣΥΝΑΨΗ (ΝΜΣ)

ΝΜΣ: η θέση συμπλησίασης μεταξύ του κινητικού νευρώνα και της μυϊκής ίνας

11. Ατρακο



ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗ (ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗ (AchAch))
• Ορμόνη διατήρησης του μυϊκού τόνου

• Μεταβιβαστική ουσία των νευρικών ερεθισμάτων από τις κινητικές νευρικές απολήξεις στους μυς 

• Συντίθεται στο κυτταρόπλασμα της νευρικής απόληξης με μετάθεση ακετυλομονάδων από το 
συνένζυμο Α

• Η δράση της Ach στους χολινεργικούς υποδοχείς είναι βραχεία λόγω ταχείας υδρόλυσης από την 
ακετυλοχολινεστεράση (Ach- E)



Μετάδοση του ερεθίσματος στη νευρομυική σύναψη

• H εκπόλωση του κινητικού νευρώνα από το δυναμικό ενεργείας κατά τη μετάδοση του 
νευρικού ερεθίσματος οδηγεί σε απελευθέρωση ακετυλοχολίνης από τα συναπτικά
κυστίδια του άκρου του νευρώνα.

• Τα μόρια ακετυλοχολίνης στη συνέχεια συνδέονται με τους νικοτινικούς χολινεργικούς
υποδοχείς ενός ειδικού τμήματος της κυτταρικής μεμβράνης του μυϊκού κυττάρου                        
που ονομάζεται τελική κινητική πλάκα (motor end-plate).



ΥΠΟΔΟΧΕΙΣΥΠΟΔΟΧΕΙΣ AchAch

• Νικοτινικοί υποδοχείς Ach
• Μετασυναπτικοί

• 5 υπομονάδες : 2 άλφα (α)

1 βήτα (β)
1 γάμα (γ)

1 δέλτα (δ)

 Η Ach και οι ανταγωνιστές καταλαμβάνουν τις 2 υπομοναδες α



Μετάδοση του ερεθίσματος στη νευρομυική σύναψη

ACh + ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ => Είσοδος Na+ & Έξοδος  Κ+

 παραγωγή του δυναμικού ενεργείας της τελικής κινητικής πλάκας 
(end-plate action potential) + 30 mV



Μετάδοση του ερεθίσματος στη νευρομυική σύναψη

Η δράση της τερματίζεται με την αποδόμησή της από το ένζυμο acetylcholinesterase



 αγωγή του δυναμικού ενεργείας κατά μήκος της μυϊκής ίνας

ACh + ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ => Είσοδος Na+ & Έξοδος  Κ+

 παραγωγή δυναμικού ενεργείας τελικής κινητικής πλάκας + 30 mV

Μυϊκή συστολή

 αγωγή του δυναμικού ενεργείας κατά μήκος της μυϊκής ίνας

 επακόλουθη απελευθέρωση Ca από το σαρκοπλασματικό δίκτυο

 ενδοκυττάριο Ca οδηγεί στην αλληλεπίδραση “ακτίνης & μυοσίνης”

 μυϊκή συστολή



Αλλαγές στο σαρκομέριο κατά τη διάρκεια της μυϊκής συστολής

Κατά τη διάρκεια της μυϊκής συστολής τα ινίδια της ακτίνης ολισθαίνουν πάνω στα ινίδια μυοσίνης



 Υδρόλυση Ach

 σύγκλειση διαύλων ιόντων (λόγω μη έκθεσης στην Ach)

 επαναπόλωση της τελικής κινητικής πλάκας

 διακοπή του δυναμικού ενεργείας

Μυϊκή χάλαση

 διακοπή του δυναμικού ενεργείας

 σύγκλειση των διαύλων ιόντων στην περισυναπτική μεμβράνη & επαναπρόσληψη
Ca από το σαρκοπλασματικό δίκτυο

 η τροπομυοσύνη αποκλείει τις θέσεις σύνδεση της μυοσίνης

 χάλαση της μυϊκής ίνας



Μυϊκή συστολή & χαλάρωση



Ενδείξεις για κλινική εφαρμογή:

 βελτίωση των συνθηκών της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης

ΑποκλειστέςΑποκλειστές νευρομυϊκήςνευρομυϊκής σύναψηςσύναψης
(ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ)(ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ)

 βελτίωση των συνθηκών της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης

 επίτευξη ακινησίας και μυοχάλασης κατά τη διενέργεια χειρουργικών 
επεμβάσεων

 διευκόλυνση του μηχανικού αερισμού



Ιστορία των νευρομυικών αποκλειστών (ΝΜΑ)

• 1942: Harold Griffith-κουράριο (δηλητήριο των ιθαγενών της Νοτίου Αμερικής)

• 1948: μετοκουρίνη (συνθετικό παράγωγο του κουραρίου)

• 1949: σουκινυλοχολίνη• 1949: σουκινυλοχολίνη

• 1967: πανκουρόνιο (με μακρά διάρκεια δράση)

• Δεκαετία 1980: νέα εποχή των ΝΜΑ (βεκουρόνιο, ατρακούριο) 
με εμφανώς λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες & βραχύτερη διάρκεια δράσης 

σε σχέση με τους παλαιότερους ΝΜΑ



Νευρομυικοί αποκλειστές (ΝΜΑ) 

• Ι. Αποπολωτικοί ΝΜΑ (depolarizing neuromuscular blocking agents) 

 δρουν ως αγωνιστές των υποδοχέων ακετυλοχολίνης

ΑποκλειστέςΑποκλειστές νευρομυϊκήςνευρομυϊκής σύναψηςσύναψης
(ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ)(ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ)

• ΙΙ.  Μη αποπολωτικοί ΝΜΑ (non-depolarizing neuromuscular blocking agents)

 δρουν ως συναγωνιστικοί ανταγωνιστές των υποδοχέων ακετυλοχολίνης

Υπάρχουν σαφείς διαφορές ανάμεσα στις 2 κατηγορίες ως προς: 

 μηχανισμό δράσης

 απάντηση στην περιφερική νευρική διέγερση  

 αναστροφή του προκαλούμενου νευρομυικού αποκλεισμού 



ΑποπολωτικοίΑποπολωτικοί νευρομυικοίνευρομυικοί αποκλειστέςαποκλειστές

Μηχανισμός δράσης

• Έχουν εμφανή ομοιότητα στη δομή τους με την Ach

• Συνδέονται με τους χολινεργικούς υποδοχείς → διέγερση & διάνοιξη διαύλων Na → 
παραγωγή δυναμικού ενεργείας στην περισυναπτική μεμβράνη

Βασική διαφορά με την ακετυλοχολίνη: έλλειψη μεταβολισμού τους από την 
ακετυλοχολινεστεράση → βραδεία ↓ της συγκέντρωσής τους στο συναπτικό χάσμαακετυλοχολινεστεράση → βραδεία ↓ της συγκέντρωσής τους στο συναπτικό χάσμα

→ οι περισυναπτικοί δίαυλοι Na μετά την αρχική διέγερση & διάνοιξη → κλείνουν και δεν 
μπορούν να ανοίξουν εκ νέου παρά μόνο με την επαναπόλωση της τελικής κινητικής πλάκας 
(αυτή όμως δεν είναι δυνατή καθώς ένας αποπολωτικός παράγοντας εξακολουθεί να είναι 
συνδεδεμένος με τους υποδοχείς Ach)

→ παρατεταμένη εκπόλωση της τελικής κινητικής πλάκας 

→ μυϊκή χάλαση (αποκλεισμός φάσης Ι – phase I block)

 Αν χορηγηθεί αρκετή ποσότητα αποπολωτικού νευρομυικού αποκλειστή → αλλάζει η ποιότητα του

αποκλεισμού (προσομοιάζει με μη αποπολωτικό αποκλεισμό): αποκλεισμός φάσης ΙΙ (phase II block)



ΣουκινυλοχολίνηΣουκινυλοχολίνη ((ΣκχΣκχ))
• Σκχ: παράγωγο του τεταρτοταγούς αμμωνίου 

• Μιμείται 2 μόρια Ach (κάθε μόριο διεγείρει 1 υποδοχέα Ach)

• Δεν μεταβολίζεται από την ακετυλοχολινεστεράση

• Υδρολύεται ταχέως στο πλάσμα από την ψευδοχολινεστεράση (εν μέρει και στο ήπαρ) → 
μικρό μόνο μέρος της χορηγούμενης δόσης φθάνει στη νευρομυική σύναψη

• Ταχεία δράση σε 60 sec• Ταχεία δράση σε 60 sec

• Βραχεία διάρκεια < 10 min (4 - 6 min)

→ ιδανική για ταχεία εξασφάλιση του αεραγωγού με ενδοτραχειακή διασωλήνωση

• Χορηγούμενη δόση για επίτευξη νευρομυικού αποκλεισμού: 1-1.5 mg/kg ΒΣ

 Η δράση της μπορεί να παραταθεί:

• σε χορήγηση υψηλής δόσης

• επί παθολογικού μεταβολισμού της από την ψευδοχολινεστεράση



Αίτια παθολογικού μεταβολισμού Sch από την ψευδοχολινεστεράση

Ι. Υποθερμία 

ΙΙ. Χαμηλά επιπέδα ψευδοχολινεστεράσης:
• εγκυμοσύνη 

ΣουκινυλοχολίνηΣουκινυλοχολίνη ((ΣκχΣκχ))

• ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια 
• φάρμακα που αναστέλλουν την ακετυλοχολινεστεράση
επειδή τα συγκεκριμένα φάρμακα οδηγούν και σε σύγχρονη αναστολή και της 
ψευδοχολινεστεράσης
(οφθαλμικές σταγόνες εχοθειοφάτης, η  νεοστιγμίνη & η πυριδοστιγμίνη, ορισμένα 
χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ορισμένα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα)

ΙΙΙ. Ύπαρξη γενετικά παθολογικού ενζύμου



ΣΟΥΚΙΝΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣΟΥΚΙΝΥΛΟΧΟΛΙΝΗ ((SchSch))

Υδρόλυση από ψευδοχολινεστεράση πλάσματος 

Sch           χολίνη + σουκκινικό οξύ

Ψευδοχολινεστεράση

• Ψευδοχολινεστεράση (τυπική – άτυπη)

 Τυπική (Νο διβουκαΐνης 77-83)

Άτυπη Ψευδοχολινεστεράση:

• Ομόζυγος (Νο διβουκαΐνης <30)

• Ετερόζυγος (Νο διβουκαΐνης 45-68)

Σε ομοζυγώτες ασθενείς παρατηρείται παρατεταμένος νευρομυικός αποκλεισμός
→απαιτείται παράταση του μηχανικού αερισμού μέχρι την επάνοδο της
φυσιολογικής μυϊκής λειτουργίας



Ανεπιθύμητες ενέργειες Sch

• Βραδυκαρδία 
(άμεση δράση στους μουσκαρινικούς υποδοχείς της καρδιάς. Η δράση αυτή 
προλάμβάνεται με την ενδοφλέβια χορήγηση ατροπίνης πριν από την1η της 
χορήγηση στα παιδιά ή πριν από την επαναληπτική της χορήγηση στους ενήλικες)

ΣΟΥΚΙΝΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣΟΥΚΙΝΥΛΟΧΟΛΙΝΗ ((SchSch))

• υπερκαλιαιμία

• δεσμιδώσεις (fasciculations)

• μυϊκά άλγη

• κακοήθης υπερπυρεξία

• ↑ενδοφθάλμιας πίεσης

• ↑ενδογάστριας πίεσης

• ↑ενδοκράνιας πίεσης



Κακοήθης υπερπυρεξία

 Οφείλεται σε γενετική διαταραχή του μεταβολισμού του Ca

 Eκδηλώνεται με σύσπαση & υπερμεταβολισμό των σκελετικών μυών

→ οξέωση, υπερκαπνία, υπερκαλιαιμία, υπερθερμία, καρδιακές αρρυθμίες

ΣΟΥΚΙΝΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣΟΥΚΙΝΥΛΟΧΟΛΙΝΗ ((SchSch))

→ οξέωση, υπερκαπνία, υπερκαλιαιμία, υπερθερμία, καρδιακές αρρυθμίες

 Δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση επί μη χορήγησης του ειδικού αντιδότου δαντρολένιο

 Πιθανό πρόδρομο σημείο κακοήθους υπερπυρεξίας:

η εμφάνιση σπασμού των μασητήρων μυών ή τρισμού μετά από χορήγηση σουκινυλοχολίνης

ιδιαίτερα στα παιδιά



Υπερκαλιαιμία

Απαιτείται προσοχή στην χορήγηση Sch σε καταστάσεις με ανάπτυξη σημαντικού    
αριθμού εξωσυναπτικών υποδοχέων Ach, όπως σε: 

 εγκαυματίες

πολυτραυματίες

ασθενείς με σοβαρές ενδοκοιλιακές φλεγμονές

ΣΟΥΚΙΝΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣΟΥΚΙΝΥΛΟΧΟΛΙΝΗ ((SchSch))

κλειστές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

βλάβες του νωτιαίου μυελού & εκφυλιστικές νευροπάθειες

• Σε αυτές τις καταστάσεις μπορεί να παρατηρηθεί δραματική ↑του K του ορού (κατά 
1-6 meq/L) μετά από τη χορήγηση σουκινυλοχολίνης (πιθανά και θανατηφόρα) → και 
καθιστά απαγορευτική τη χρήση της Sch

• H διάρκεια της περιόδου κινδύνου δεν είναι ακριβώς γνωστή → αποφυγή χορήγησης 
Sch για τουλάχιστον 6 μήνες μετά από ανάλογα συμβάματα



Μη Μη αποπολωτικοίαποπολωτικοί νευρομυικοίνευρομυικοί αποκλειστέςαποκλειστές

Μηχανισμός δράσης

• Οι μη αποπολωτικοί ΝΜΑ συνδέονται με τους υποδοχείς Ach → δεν μπορούν να 
επέλθουν οι δομικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για τη διάνοιξη των διαύλων 
ιόντων

 Η Ach δεν συνδέεται με τους υποδοχείς της → δεν παράγεται δυναμικό 
ενέργειας

 οι μη αποπολωτικοί ΝΜΑ δρουν ως συναγωνιστικοί ανταγωνιστές των 
υποδοχέων της Ach



ΑΜΙΝΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

• Πανκουρόνιο

• Βεκουρόνιο

• Ροκουρόνιο

(χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη βαγολυτικών ιδιοτήτων λόγω αποκλεισμού 
μουσκαρινικών υποδοχέων στο μυοκάρδιο)

Μη Μη αποπολωτικοίαποπολωτικοί νευρομυικοίνευρομυικοί αποκλειστέςαποκλειστές

μουσκαρινικών υποδοχέων στο μυοκάρδιο)

ΒΕΝΖΥΛΙΣΟΚΙΝΟΛΙΝΙΑ

• Ατρακούριο

• Cis-ατρακούριο

• Μιβακούριο

(χαρακτηρίζονται από την τάση για απελευθέρωση ισταμίνης)



Μη αποπολωτικοί ΝΜΑ βραχείας διάρκειας δράσης

Μιβακούριο

Ανάλογα με τη διάρκεια δράσης μετά από ισοδύναμες δόσεις διακρίνονται σε: 
• βραχείας διάρκειας δράσης
• ενδιάμεσης διάρκειας δράσης
• μακράς διάρκειας δράσης

Μη Μη αποπολωτικοίαποπολωτικοί νευρομυικοίνευρομυικοί αποκλειστέςαποκλειστές

Μιβακούριο

 Έχει διάρκεια δράσης 15-20 min

 Αποτελεί το μοναδικό μη αποπολωτικό ΝΜΑ που μεταβολίζεται από την
ψευδοχολινεστεράση

 Παρατηρείται παράταση της δράσης του επί χαμηλών επιπέδων
ψευδοχολινεστεράσης ή επί παρουσίας άτυπου ενζύμου

 Η δόση διασωλήνωσης είναι 0.15-0.2 mg/kg ΒΣ

 Κυριότερη ανεπιθύμητη ενέργεια: απελευθέρωση ισταμίνης



• ΝΜΑ με διάρκεια δράσης 20-30 min

 Βεκουρόνιο
Η κάθαρση του εξαρτάται κυρίως από την ηπατική του απέκκριση 
Δόση διασωλήνωσης 0.08-0.12 mg/kg ΒΣ.

 Ατρακούριο
Δόση διασωλήνωσης 0.5 mg/kg ΒΣ 
Υφίσταται  → υδρόλυση από μη ειδικές εστεράσες

→ διάσπαση κατά Hofmann (Hofmann elimination) 

Μη αποπολωτικοί ΝΜΑ ενδιάμεσης διάρκειας δράσης

→ διάσπαση κατά Hofmann (Hofmann elimination) 
Μπορεί να προκαλέσει απελευθέρωση ισταμίνης (επίδραση καρδιαγγειακό & αναπνευστικό)

 cis-ατρακούριο
Ισομερές του ατρακουρίου
Δόση διασωλήνωσης 0.15-0.2 mg/kg ΒΣ
Υφίσταται διάσπαση κατά Hofmann
Πλεονέκτημα: μη κλινικά σημαντική απελευθέρωση ισταμίνης

 Ροκουρόνιο
Δόση 0.9-1.2 mg/kg ΒΣ 
Σε δόση 1.2 mg/kg ΒΣ ταχεία έναρξη δράσης αλλά με πολύ παρατεταμένη διάρκεια



Μη αποπολωτικοί ΝΜΑ μακράς διάρκειας δράσης

Πανκουρόνιο

 Αποτελεί σήμερα το συνηθέστερο παράγοντα αυτής της κατηγορίας

 Δόση διασωλήνωσης 0.08-0.12 mg/kg ΒΣ Δόση διασωλήνωσης 0.08-0.12 mg/kg ΒΣ

 Αποβολή & απέκκριση σημαντικά εξαρτώμενη από τη νεφρική του κάθαρση

→παρατεταμένη διάρκεια δράσης επί νεφρικής ανεπάρκειας

 Προκαλεί αύξηση ΚΣ & ΑΠ λόγω βαγολυτικής δράσης & άμεσης απελευθέρωσης
κατεχολαμινών από τους αδρενεργικούς υποδοχείς



Φάρμακο Μέση δόση
διασωλήνωσης

(mg/kg)

Κατηγορία
(διάρκεια δράσης)

Διάρκεια κατά
προσέγγιση

Πανκουρόνιο 0,1 Μακράς δράσης ~45-60 min

Cis-ατρακούριο 0,1 Μέσης δράσης ~30 min

Μη Μη αποπολωτικοίαποπολωτικοί νευρομυικοίνευρομυικοί αποκλειστέςαποκλειστές

Cis-ατρακούριο 0,1 Μέσης δράσης ~30 min

Βεκουρόνιο 0,1 Μέσης δράσης ~30 min

Ροκουρόνιο Δοσοεξαρτώμενη:

0,3 Βραχείας δράσης ~15-20 min

0,6 Μέσης δράσης ~30-45 min

1,2 Μακράς δράσης ~45-75 min



Αλληλεπιδράσεις Αλληλεπιδράσεις νευρομυικώννευρομυικών αποκλειστώναποκλειστών
με άλλους παράγοντεςμε άλλους παράγοντες

Η δράση των νευρομυικών αποκλειστών ενισχύεται από:

• τη χορήγηση αντιβιοτικών (αμινογλυκοσίδες, μακρολίδες, τετρακυκλίνες)

• ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υποκαλιαιμία, υπασβεστιαιμία, υπερμαγνησιαιμία) 

• υποθερμία • υποθερμία 

• αναπνευστική οξέωση

• τοπικά αναισθητικά

• αναστολείς διαύλων ασβεστίου 

• πτητικά αναισθητικά



Παρακολούθηση (Παρακολούθηση (monitoring) monitoring) νευρομυικούνευρομυικού
αποκλεισμούαποκλεισμού

• Κατά την εγρήγορση βασίζεται στην αξιολόγηση της μυϊκής ισχύος με 
διάφορες κλινικές δοκιμασίες

• Κατά την αναισθησία ή την αφύπνιση από την αναισθησία βασίζεται 
στη διέγερση περιφερικών νεύρων με τη χρήση νευροδιεγέρτη (peripheralστη διέγερση περιφερικών νεύρων με τη χρήση νευροδιεγέρτη (peripheral
nerve stimulator)

 Νευροδιεγέρτης: χορηγείται ρεύμα ποικίλης συχνότητας σε ένα ζεύγος 
ηλεκτροδίων  

ερεθισμός του ωλένιου νεύρου → παρατηρούνται συσπάσεις του προσαγωγού 
του αντίχειρα

ερεθισμός του προσωπικού νεύρου → παρατηρούνται συσπάσεις των μυών 
έκφρασης του προσώπου 



Παρακολούθηση (Παρακολούθηση (monitoring) monitoring) νευρομυικούνευρομυικού
αποκλεισμούαποκλεισμού

Νευροδιεγέρτης (peripheral nerve stimulator)



Monitoring Monitoring νευρομυικούνευρομυικού αποκλεισμούαποκλεισμού
Είδη ηλεκτρικών ερεθισμάτων που μπορούν να εφαρμοστούν: 

 Το «μονήρες ερέθισμα» (single twitch) μπορεί να εφαρμοστεί με συχνότητα 1/sec (1 Hz) 
ή 1 ανά 10 sec (0.1 Hz)

 Η «σειρά των τεσσάρων ερεθισμάτων» (train-of-four stimulation, ToF): χορήγηση 
τεσσάρων ερεθισμάτων εντός 2 δευτερολέπτων (2 Hz)

• εξαφάνιση του 4ου ερεθίσματος αντιστοιχεί σε αποκλεισμό 75% 

• εξαφάνιση του 3ου ερεθίσματος αντιστοιχεί σε αποκλεισμό 80% 

• εξαφάνιση του 2ου ερεθίσματος αντιστοιχεί σε αποκλεισμό 90%• εξαφάνιση του 2 ερεθίσματος αντιστοιχεί σε αποκλεισμό 90%

Εξασθένιση (fade): η διαφορά της απάντησης μεταξύ του 1ου και των ακόλουθων 
ερεθισμάτων στη σειρά των 4

Λόγος ToF (train-of-four ratio): η σχέση του 4ου προς το 1ο ερέθισμα

 Το «τετανικό ερέθισμα» (tetany): ένα υπερμέγιστο ερέθισμα 50-100 Hz διάρκειας 5 sec
το οποίο προκαλεί τετανική σύσπαση του αντιστοίχου μυός (επώδυνο ερέθισμα – ευαίσθητο τεστ)

 Η «διπλή ομοβροντία ερεθισμάτων» (double-burst stimulation): χορηγούνται ριπές 
ερεθισμάτων των 50 Hz ανά 750 msec (ευαίσθητη δοκιμασία)





Παρακολούθηση (Παρακολούθηση (monitoring) monitoring) νευρομυικούνευρομυικού
αποκλεισμούαποκλεισμού

Μετατετανική ενίσχυση (post-tetanic potentation) = η ικανότητα της 
τετανικής διέγερσης κατά τη διάρκεια ενός μερικού νευρομυικού
αποκλεισμού να ενισχύει την εκλυόμενη απάντηση σε ακόλουθο 
μονήρες ερέθισμα

Αποπολωτικός αποκλεισμός: χαρακτηρίζεται από την έλλειψη 
εξασθένισης & μετατετανικής ενίσχυσης (phase I depolarization block) 

Σε χορήγηση μεγάλης ποσότητας αποπολωτικού παράγοντα → αλλαγή 
χαρακτήρα του αποκλεισμού προσομοιάζοντας περισσότερο σε μη 
αποπολωτικό αποκλεισμό (phase II depolarization block)



Διάκριση μεταξύ μη αποπολωτικού και αποπολωτικού αποκλεισμού 
κατά τη διέγερση με νευροδιεγέρτη

 Η εξασθένιση (fade) και η μετατετανική ενίσχυση (post-tetanic potentiation)
είναι χαρακτηριστικά του μη αποπολωτικού αποκλεισμού



Αναστροφή Αναστροφή νευρομυϊκούνευρομυϊκού αποκλεισμούαποκλεισμού

Παράγοντες αναστροφής Παράγοντες αναστροφής νευρομυϊκούνευρομυϊκού αποκλεισμούαποκλεισμού

Η αναστροφή του μη αποπολωτικού ΝΜΑ εξαρτάται από:
• την ανακατανομή των παραγόντων
• το βαθμιαίο μεταβολισμό τους
• την απέκκριση από τον οργανισμό
• τη χορήγηση ειδικών παραγόντων αναστροφής

Παράγοντες αναστροφής Παράγοντες αναστροφής νευρομυϊκούνευρομυϊκού αποκλεισμούαποκλεισμού
 ΑντιχολινεστεράσεςΑντιχολινεστεράσες
• Νεοστιγμίνη
• Πυριδοστιγμίνη

 SugammadexSugammadex



ΑντιχολινεστεράσεςΑντιχολινεστεράσες
• Αυξάνουν την Ach στη συναπτική σχισμή επειδή εμποδίζουν τη διάσπασή της

• Δρουν στους νικοτινικούς & μουσκαρινικούς υποδοχείς

 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες λόγω δράσης στο ΑΝΣ: 

Καρδιαγγειακό: 

• αρρυθμίες  (βραδυκαρδία, κομβικός ρυθμός, κολποκοιλιακός αποκλεισμός, μεταβολές Q-T)

• υπόταση

• ανακοπή • ανακοπή 

Αναπνευστικό: αυξημένες εκκρίσεις, βρογχόσπασμος

Γαστρεντερικό: ναυτία, έμετος, αυξημένος περισταλτισμός

 Πρόληψη των ανεπιθύμητων μουσκαρινικών επιδράσεων →  απαιτείται σύγχρονη   
χορήγηση αντιχολινεργικού παράγοντα (ατροπίνη ή γλυκοπυρολάτη)

 Οι αντιχολονεστυεράσες δεν αναστρέφουν τον αποπολωτικό ΝΜΑ,  αντιθέτως, λόγω 
αναστολής και της ψευδοχολινεστεράσης → μπορεί να οδηγήσουν σε επίταση του 
αποπολωτικού ΝΜΑ



ΝεοστιγμίνηΝεοστιγμίνη

Προτεινόμενες δόσεις 

Όταν υπάρχουν 4 απαντήσεις στη διέγερση TOF → 0,015-0,025 mg/kg

Όταν υπάρχουν 2-3 απαντήσεις στη διέγερση TOF → 0,04-0,05 mg/kg

• Μέγιστη δόση 0,07mg/kg

• Μέγιστη δράση σε 7-15 min

• Διάρκεια δράσης 20-30 min



SugammadexSugammadex

• Sugammadex: κυκλοδεξτρίνη της οποίας ο ενδοσκελετός σχηματίζει ένα 
υδατοδιαλυτό σύμπλεγμα με τον εξωσκελετό του ροκουρονίου

• Το σύμπλοκο δεν μεταβολίζεται και αποβάλλεται από τους νεφρούς

• ↓ πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών 

• Αντιστρέφει το ροκουρόνιο & το βεκουρόνιο

• Δόση: 2 mg/kg IV (σε ενήλικες και παιδιά > 2 ετών)

““ReversalReversal of of rocuroniumrocuronium--inducedinduced neuromuscularneuromuscular blockadeblockade withwith sugammadexsugammadex
in in pediatricpediatric and and adultadult surgicalsurgical patientspatients” ” 

AnesthesiologyAnesthesiology 2009;110:2842009;110:284--9494



Sugammadex

 Εξασφαλίζει  ταχύτερη  αναστροφή σε σχέση με τη νεοστιγμίνη

 Εξασφαλίζει ταχεία αναστροφή οποιουδήποτε βάθους του προκαλούμενου από 
το ροκουρόνιο & βεκουρόνιο νευρομυικού αποκλεισμού (χωρίς τον κίνδυνο 
υπολειμματικής μυοχάλασης)

• 16 mg/kg → για άμεση αναστροφή μετά από 1,2 mg/kg ροκουρονίου 

• 4 mg/kg → για αναστροφή από βαθύ αποκλεισμό (PTC 1-2) μέσα σε 1,6-2,4 min

• 2 mg/kg → για αναστροφή από μέτριο αποκλεισμό (TOF ≥2) σε 1,4-2,2 min



Κύρια σημείαΚύρια σημεία

 Τα αντιχολινεστερασικά φάρμακα αναστρέφουν μόνο τον μη αποπολωτικό
νευρομυικό αποκλεισμό

 Τα αντιχολινεστερασικά φάρμακα μπορεί να επιτείνουν τον αποπολωτικό
αποκλεισμό

 Η αναστροφή με αντιχολινεστεράσες πρέπει να επιχειρείται όταν υπάρχει 
ένας βαθμός αυτόματης επανόδου της νευρομυικής λειτουργίας
Ιδανικά και τα τέσσερα ερεθίσματα στη σειρά των τεσσάρων (train-of-

four stimulation) πρέπει να είναι εμφανή πριν τη χορήγηση αναστροφής

Μετά τη χορήγηση του παράγοντα sugammadex, η νευρομυική διαβίβαση 
αποκαθίσταται λόγω της σύνδεσης του sugammadex με τα μόρια του 
ροκουρονίου ή βεκουρονίου με λόγο 1:1



Κύρια σημείαΚύρια σημεία

 Είναι πολύ σημαντικός ο έλεγχος για ύπαρξη υπολειπόμενου νευρομυικού
αποκλεισμού (ΥΝΜΑ) πριν τη μεταφορά του ασθενούς στη Μονάδα-
Μετα-Αναισθητικής Φροντίδας (ΜΜ-ΑΦ)/Ανάνηψη

 Σε ΥΝΜΑ → αυξάνεται ο κίνδυνος: 

• απόφραξης του αεραγωγού

• αναπνευστικής δυσχέρειας ή αναπνευστικής παύσης• αναπνευστικής δυσχέρειας ή αναπνευστικής παύσης

• εισρόφησης

• μετεγχειρητικών αναπνευστικών επιπλοκών

 Ο κλινικός ιατρός δεν πρέπει να ξεχνά ότι η μυοχάλαση δεν εξασφαλίζει 
απώλεια συνείδησης, αναισθησία και αναλγησία


