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Harántcsíkolt izomrelaxánsok
(neuromusculáris bénítók)

Harántcsíkolt izomtónust csökkentik

perifériás támadásponttal – NMJ bénítók

Petyhüdt bénulást, teljes paralysist hoznak létre

ingerületvezetést, ingerelhetőséget, kontraktilitást gátolják

Csak parenteralisan alkalmazhatóak



állandó Ach felszabadulás - miniatűr 
véglemez potenciál

Ingerület - robbanásszerű 
nagymennyiségű Ach szabadul fel –
véglemez potenciál

fokozatosan növelhető, nem "minden v. 
semmi" természetű elektromos 
inger Ca2+-t szabadít fel

Motoros véglemez – neuromusculáris szinapszis



A kolinerg transzmisszió főbb 
helyei és receptorai

1. Központi idegrendszer                          M   és    Nn(CNS)

2. Vegetatív ganglion                                                Nn(G)

(szimpatikus, paraszimpatikus)

3. Neuromuszkuláris junctio                                   Nm

4. Paraszimpatikus postganglionaris       M  

M-muszkarin                 Nn-neuralis nikotin Nm-muscularis nikotin



Praejunctionalis blokk

Idegimpulzus hatását nem 
tudjuk gátolni -

ilyen szer nincs

Ach szintézist gátolja -
hemikolin 
(kolin transzportját gátolja)

Ach tárolást gátolja

vesamicol

Ach felszabadulás gátlása -
aminoglikozidok 

BOTULINUSTOXIN



Botulinum toxin hatásmódja 

-SNAP-25 (synaptosomal-associated protein) fehérje szükséges a Ach 
felszabadulásához

-ezt a fehérjét bontja a toxin



Nikotinérzékeny acetilkolin receptor

pentamer-(2) - Ach felismerő
2 mol.-nyitja a Na+-csatornát, Na+-beáramlik



Nikotinérzékeny acetilkolin receptorok



1./ véglemez nem depolarizálódik

2./ tartósan depolarizálódik

Postjunctionalis blokk - Ach hatását függesztjük fel



1./ Nem depolarizáló izomrelaxánsok

kompetitív módon gátolják az Ach hatását, a véglemez nem depolarizálódik

d-Tubocurarin

legjelentősebb alkaloid a Strychnos és a Chondrodendrum félékben 
található, melyek gyűjtőneve a curare

Strychnos toxifera 



Curare 

Dél-amerikai indián törzsek 

Strychnos-fajok kérgéből extractum



Curare

• Spanyol írok - XVI. sz. –

nyílmérgek alkalmazása

• Sir Walter Raleigh 1595 és

Acuna 1639 nyílmérgek hatása

• Leyden – 1744 hatás kipróbálása

• Humboldt –

méreg elkészítésének részletes leírása

Alexander von Humboldt 
1769-1859



Claude Bernard –
féle ligatúra (1857)

modern experimentális farmakológia



A nem-depolarizáló izomrelaxánsok 
alkalmazásának rövid története

1935  Kristályos D-tubocurain előállítása 

1942  D-tubocurarin első sikeres alkalmazás 
izomrelaxánsként emberen 

Harold Griffith (aneszteziológus)

1962 Pancuronium első adása 

1980 Vecuronium – amino steroid és atracurium benzilizoquinolin

1990 Mivacurium 



d-Tubocurarin (dT)

dózis: subling. hatás
per os hatástalan
10-15 mg iv. (30-40 percig tart)
25-30 mg - rekesz megbénul 

izombénulás: fej
nyak
végtag
has
bordaközti izmok
rekesz

(visszatérés fordított)



d-Tubocurarin

Terápiás alkalmazás

anesztéziában széles körben alkalmazták, intubációs technika 
nélkülözhetetlen része volt, ma már új vegyületek birtokában 
ritkán kerül alkalmazásra

Farmakokinetika
kvaterner vegyület, vér agy gáton nem jut át

nem metabolizálódik

Mellékhatás:
hízósejtekből hisztamint szabadít fel (asztma, allergia)

nagy adagban a ggl-kat is bénítja, RR csökken



• Hosszú hatástartamúak: > 35 perc

d-tubocurarine

pancuronium

pipecuronium

alcuronium

doxacurium

• Közepes hatástartamúak: 20-35 perc

vecuronium

atracurium

cisatracurium

rocuronium

• Rövid hatástartamú: 10-20 perc

mivacurium

Nem depolarizáló izomrelaxánsok csoportosítása 
hatástartam alapján



Pancuronium - 5-6x erősebb, gyors hatás

40-50 perc
hisztamin-felszabadító hatása és ggl-blokkoló hatása nincs
cardialis muszkarin receptorokat bénítja, tachycardizál
noradrenalint szabadít fel és visszavételt is gátol

Pipecuronium
hisztamin-felszabadulást nem okoz, de bradycardiát okozhat

Alcuronium
60-80 perc
természetes alkaloid

Doxacurium
90-120 perc

Metocurin 23x erősebb hatás

Gallamin - első szintetikus vegyület – 1946 - Daniel Bovet

hatása rövidebb és gyengébb, de specifikusabb, ggl-kat nem bénítja,  szíven atropinszerű hatás
nem metabolizálódik, placentán áthatol

Hosszú hatástartamú nem depolarizáló izomrelaxánsok 
( > 35 perc)



Közepes hatástartamú nem depolarizáló izomrelaxánsok 
(20-35 perc)

Vecuronium
szívhatása kedvezőbb

Atracurium
dT-nál erősebb
hidrolízissel kvaterner csoportok lehasadnak, laudanozin 
képződik, átjut a vér-agy gáton, görcsöket okozhat, 
ciszatracuriumnál kevésbé

Rocuronium
30-40 perc, de onset 1-2 perc



Rövid hatástartamú nem depolarizáló izomrelaxánsok  
(10-20 perc)

Mivacurium

pszeudo-cholineszteráz gyorsan bontja

dT-nál 4x hatékonyabb

TIVA (teljes iv. anesztézia) fontos része

hatását neostigmin felfüggeszti

Fazadinium

kevés tapasztalat

veseelégtelenség esetén

Gantacurium

új generációs származék

ultrarövid hatástartam



Nem depolarizáló izomrelaxánsok csoportosítása 
kémiai szerkezet alapján

Izokinolin származék Szteroid származék Egyéb származékok

Tubocurarin Pancuronium Gallamin

Atracurium Vecuronium Alcuronium

Cisatracurium Pipecuronium Fazadinium

Doxacurium Rocuronium

Mivacurium

Metocurium

Gantacurium

Pancuronium

Gallamin



Isoquinolin származékok

Hatás a ganglionon hisztamin 
felszabadulás

hatástartam
(min)

tubocurarin gyenge mérsékelt > 35

atracurium/
cisatracurium# Ø gyenge 20-35

Ø Ø > 35doxacurium

alcuronium Ø 20-35Ø

mivacurium* Ø 10-20 perc
dózisfüggő

gyenge

* - kolineszteráz metabolizálja, adagolása ismételhető (TIVA)

# - atracuriumból hidrolízissel laudanozin képződik,   

lipophil – epileptiform görcsök (ciszatracuriumnál 
kevésbé)



pipecuronium > 35

20-35vecuronium

rocuronium# 20-35

Szteroid származékok

hatás a ganglionon
hisztamin 

felszabadulás
hatástartam

(min)

gyenge

ØPancuronium*

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø > 35

TIVA

* - NA felszabadulást fokoz + vagolitikus – tachycardia

# - vagolitikus hatás (kisfoku) 



2./ Depolarizáló izomrelaxánsok

I. fázis - depolarizációs

Ach-hoz hasonlóan megnyitják a Na+-csatornákat

II. fázis - deszenzitizációs szak

a membrán repolarizálódik, de Ach-nal nem 
depolarizálható újra



Suxamethonium/Succinylcholine

Daniel Bovet állította elő – 1949

rövid hatás, kb. 5-10 perc, 
Terápiás indikációk: 
ha extrém rövid izomrelaxációra van szükség 
(pl. trauma)

2./ Depolarizáló izomrelaxánsok



2./ Depolarizáló izomrelaxánsok

Suxamethonium/Succinylcholine

pszeudo-kolinészteráz gyorsan bontja 
(plazmában nagy koncentrációban van, azonban több genetikusan 

determinált változata van, egyes betegek lassan bontják, órákig is 

eltarthat az eliminációja – humán szérumból előállított kolinészterázt adnak)

Mellékhatások:
dózistól függően, bradycardia majd tachycardia
hyperkalaemiát okoz
szembelnyomás fokozódik
utólagos izomfájdalmak 

malignus hyperthermia (43ºC, narkózis során 50 000/1)

Dantrolennel kezeljük



2./ Depolarizáló izomrelaxánsok

Egyéb, kevéssé alkalmazott vegyületek

Suxethonium
szerkezetében kvaterner nitrogénhez etil csoport

pszeudo-kolinészteráz még gyorsabban bontja

Hexcarbacholin

rendkívül erős és nehezen szabályozható hatása

hosszú hatástartamú (1 óra)

sebészi izomrelxációra nem alkalmas

tetanusos görcsökben felhasználható



Nem-depolarizáló izomrelaxáns

Depolarizáló izomrelaxáns

Interakciók

➢ inhalációs narkotikumok (enfluran, isofluran) önmagukban is gátolhatják 
a neuromuscularis ingerületátvitelt

➢ több antibiotikum (streptomycin, neomycin, cholistin, kanamycin) ACh 
antagonistaként viselkedik a motoros véglemezen; 
➢ streptomycin, neomycin, polymyxin az ACh-felszabadulást is gátolja

➢ helyi érzéstelenítők és antiaritmiás szerek nagy adagban a motoros   
véglemezen is gátolják a Na-csatornákat, fokozhatják az izomrelaxánsok 
hatását

➢ suxamethonium hatását az észter kötést tartalmazó helyi érzéstelenítők 
(procain) meghosszabbíthatják, mert vetélkednek a pszeudo-
kolinészterázért



Centrális támadáspontú 

izomrelaxánsok

Az izomtónus alapja  a nyújtási/myotatikus monosynapticus reflex.

Az α-motoneuronok axonjai adják a vázizomzat efferens beidegzésést, ahol Ach szabadul fel és 
hatását a nikotin receptorokon közvetíti.

α – motoneuronok magasabb központból eredő leszálló pályák ellenőrzése alatt állnak.

Csökkentik a kórosan fokozott vázizom tónust, de az akaratlagos összehúzódást 
jelentősen nem befolyásolják.



Centrális támadáspontú 
izomrelaxánsok

• Leszálló gátló pályák károsodása 

spasticitas – krónikus állapot

stroke, trauma, krónikus gyulladás, SM

• Izmot érintő sérülés, gyulladás 

akut izomspazmus – reverzibilis állapotok 

trauma vagy szorongás okozta spazmus

• Per os adhatóak

• Mellékhatás: szedáció, izomgyengeség



Centrális támadáspontú 
izomrelaxánsok hatásmechanizmusa

• A legtöbb centrálisan ható izomrelaxáns
hatásmechanizmusa ismeretlen

• α – motoneuron gátlása 
• Ia típusú primer afferensek végződéseiből felszabaduló 

glutamát csökkentése

• A gátló interneuronból felszabaduló GABA hatásának 
potencírozása



Csak spasticitásban alkalmazható 
szerek

• Baclofen – GABAB agonista

• Kipróbálás alatt álló néhány antiepileptikum

gabapentin és progabid



Baclofen

Gerincvelőben a monosynapticus és a polysynapticus reflexeket 
egyaránt gátolja

Hatásmechanizmus:

Főleg GABAB szelektív agonista (Gi)

Glutamát felszabadulás Ia afferensekből 

csökken 

Vér-agy gáton átjut

Megvonása vázizom görcsöket, hallucinációkat okozhat



Elsősorban akut izomspazmus kezelésére 
alkalmas szerek

• mephenesin, chlorphenesin, guaiphenesin

• cyclobenzaprin

• chlorzoxazon

Pontos hatásmechanizmus ismeretlen



Elsősorban akut izomspazmus kezelésére 
alkalmas szerek

• Mephenesin, chlorphenesin, guaiphenesin

akut fájdalmas izomspazmusok

hasi és végtagműtétek során

csak im. vagy iv.

iv. nagyobb adag légzésbénulást okozhat

• Chlorzoxazon – p. os

mellékhatás: icterus, szedáció,allergia

• Cyclobenzaprin – p.os

kémiai szerkezet – triciklikus antidepresszánsokhoz hasonlít

muszkarin-antagonista hatás – atropinszerű mellékhatások



Spasticitásban és akut izomspazmusban 
egyaránt alkalmazható szerek

• Benzodiazepinek (diazepam, tetrazepam) GABAA 

pozitív modulátor

• Tizanidin - α2-agonista

• Tolperison, carisoprodol, meprobamat

(pontos mechanizmus nem ismert)



Benzodiazepinek

Diazepam, tetrazepam

direkt spinális hatást igazolja - gerincvelői harántléziós betegen is képesek 
hatást kiváltani 

Hatásmechanizmus: 

GABA-erg interneuronok - GABAA receptor pozitív alloszterikus modulátora

Magasabb agyi központokban kialakuló anxiolitikus hatás is 

Fő mellékhatás: 

szedáció, tartós alkalmazáskor tolerancia és dependencia



Tizanidin - α2-agonista

Clonidinhez hasonló szerkezet
Per os - „first pass” metabolizmus (30%) – CYP1A2

Cardiovascularis hatásai gyengébbek

Hatásmechanizmus
Baclophenhez hasonlóan α-motoneuronból történő felszabadulást gátol

Enyhe fájdalomcsillapító hatása is van

Indikáció
Stroke, SM, amyotrophiás lateralsclerosis

Mellékhatás
Szedáció, dózisfüggően vérnyomáscsökkenés, bradycardia, 

ritkán májkárosodás



Tolperison, carisoprodol, meprobamat

Polysynapticus gerincvelői reflexeket gátolják

Tolperison
Feszültségfüggő Na+ és Ca++ csatornákat gátolja

nem okoz szedációt – kombinálható benzodiazepinekkel

Per os 20%, im. vagy iv.

Carisoprodol
Pontos hatásmechanizmusa nem ismert
Részben meprobamáttá metabolizálódik
mellékhatás: szedáció, depresszió

Meprobamat
Enziminduktor – interakciók ösztrogénekkel, warfarinnal
mellékhatás: szedáció

túladagoláskor légzőközpont-depresszió

Carisoprodol és Meprobamat abúzuspotenciállal rendelkező szer!



Spasticitásban használatos perifériás 
izomrelaxánsok

• Dantrolen

sarcoplasmatikus kalciumfelszabadulás gátlása

• Botulinumtoxin

Ach – exocitozis gátlása – SNAP 25 bontásán keresztül



Sarcoplazmatikus retikulumból 
Ca2+-felszabadulás gátlása

direkt musculáris hatás

Dantrolen 
hidantoin származék
szív és simaizomra számottevő hatása nincs

Indikáció
malignus hypertermia
spasticus  állapotok

Mellékhatás
izomgyengeség, 
szédülés, szedáció, euforia
ritkán súlyos májkárosodás



Neurolept malignus szindróma (NMS), 
malignus hypertermia (MH), versus

serotonin malignus szindroma
NMS 

Antipsychotikumok

Haloperidol, chlorpromazin, thioridazine

Antiemetikumok

Clozapine, risperidone

Súlyos mellékhatások :mentális zavarok, izomrigiditás,

hypertermia >40⁰C, tachycardia

Therápia - Dantrolen, 

Benzodiazepinek, 

Dopamine agonisták



Malignus hypertermia

Ryanodin receptor mutációja okozza

Harántcsíkolt izomrelaxánsok 
Succinylcholin

Inhalációs narcotikumok
Halotan

Mellékhatások
Izomrigiditás

Hypertermia

Tachycardia

Terápia – dantrolen – hypertermia

benzodiazepinek – agitatió

dopaminerg rendszer nem érintett



Serotonin malignus szindroma

SSRI, Opioidok, TCA, Mao bénítók, Szerotonint 
felszabadítók


