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 حاصرات النقل العصبي العضلي

Neuromuscular Blocking Agents 

 د. رنا ابراهٌم رعٌدي م.

 إن االستخدامات السرٌرٌة األساسٌة لحاصرات النمل العصبً العضلً هً تسهٌل التنبٌب الرغامً

ٌمكن إرخاء العضالت الهٌكلٌة  تؤمٌن ظروف عمل جراحٌة مثالٌة.باإلضافة إلى ، والتهوٌة اآللٌة

، وعوامل الحصار العصبً شالً العمٌك، حصار األعصاب المحٌطٌةعن طرٌك التخدٌر اإلن

. ال تعمل المرخٌات العضلٌة على (Muscle relaxantsوالتً تدعى بالمرخٌات العضلً) العضلً

  إحداث غٌاب الوعً، النساوة، أوالتسكٌن.

 Neuromuscular النقل العصبي العضلي

Transmission:  

ٌصل زوال االستمطاب إلى نهاٌة عندما 

 شبكة، تدخل شوارد الكالسٌوم إلى العصب

، فتلتحم حوٌصالت الهٌولٌة ةالخلٌة العصبٌ

، الخزن مع الغشاء العصبً االنتهائً

وٌتحرر محتواها من األستٌل كولٌن الذي 

تنتشر جزٌئاته عبر المشبن العصبً، لترتبط 

مع مستمبالت نٌكوتٌنٌة كولٌنٌرجٌة موجودة على منطمة محددة من غشاء الخلٌة العضلٌة تعرف 

دخول لشوارد الكالسٌوم والصودٌوم،  ٌحدث نتٌجة هذا االرتباط باسم الصفٌحة المحركة النهائٌة.

 من إزالة استمطاب الغشاءتولد كمون الصفٌحة االنتهائٌة الذي ٌتمكن وشوارد البوتاسٌوم،  وخروج

عند وصوله لشدة محددة تالٌة الحتالل األستٌل كولٌن لعدد كاف من  ماحول المشبنالعضلً 

تفتح لنوات ،  Tٌنتشر كمون العمل على طول الغشاء العضلً ونظام النبٌبات ثم المستمبالت.

تشابن بروتٌنات األكتٌن وٌتحرر الكالسٌوم من الشبكة الهٌولٌة وهو بدوره ٌسمح ب ، الصودٌوم

 والمٌوزٌن وٌحدث بالتالً التملص العضلً.

إلى أسٌتات وكولٌن بواسطة خمٌرة نوعٌة تدعى األستٌل كولٌن  بسرعة ٌتحلمه األستٌل كولٌن

بسبب إغالق لنوات  وبالنتٌجة ٌحدث عود استمطاب الصفٌحة النهائٌة إستٌراز، أو كولٌن إستٌراز.

 وارتخاء الخلٌة العضلٌة. الشبكة الهٌولٌةالشوارد، وٌعاد حجز شوارد الكالسٌوم ضمن 

 آلية تأثير المرخيات العضلية

األستٌل كولٌن، حٌث ترتبط  هذه المرخٌات تشابه: لالستقطاب المرخيات العضلية النازعة

، إال أنها التُستملب بخمٌرة الكولٌن استٌراز وتملص للعضالت  ته لتولد كمون عمل عضلًبمستمبال
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استمطاب الصفٌحة النهائٌة  زوال تطاولنخفض تراكٌزها ضمن المشبن بسرعة ، مما ٌإدي لت فال

 . العضلٌة

ثم تنغلك وال تفتح إال بعد عودة استمطاب  تنفتح لنوات الصودٌوم أثناء زوال االستمطاب لفترة محددة

، وما دام المرخً العضلً المزٌل لالستمطاب مرتبط بمستمبالت األستٌل كولٌن ال الصفٌحة النهائٌة

ٌعود االستمطاب، وبعد إغالق المنوات ٌختفً كمون العمل وٌعود الغشاء العضلً إلى الراحة 

فٌنجم عن تبدالت أٌونٌة وشكلٌة  ǀǀصار الطور أما ح .ǀوٌدعى بالطور  وحدوث اإلرخاء العضلً.

الستمطاب لفترة حٌث أن استمرار زوال ا ترافك زوال استمطاب الغشاء العضلً الممتد لفترة طوٌلة

العضلٌة غٌر  طوٌلة لد ٌسبب تغٌر فً مستمبل األستٌل كولٌن وهو ٌماثل ما تسببه المرخٌات

 المزٌلة لالستمطاب.

تحلمه المرخٌات العضلٌة النازعة لالستمطاب بواسطة خمٌرة كولٌن استٌراز الكاذبة أو الالنوعٌة 

 ،المرخٌات غٌر النازعة لالستمطاب(مدة تؤثٌر)ممارنة ب فً البالزما والكبد. وتتم هذه العملٌة بسرعة

المرخٌات النازعة  ال ٌوجد دواء نوعً لمعاكسة تؤثٌر إال إذا كانت كمٌة الخمٌرة نالصة فً الجسم.

 لالستمطاب.

مع مستمبالت األستٌل كولٌن فتمنع األستٌل ترتبط : المرخيات العضلية غير النازعة لالستقطاب 

تعتمد معاكسة الحصار على  كولٌن من االرتباط بمستمبالته وال ٌتطور كمون الصفٌحة النهائٌة.

 عود التوزع أو االستمالب واإلطراح بشكل تدرٌجً، كما ٌمكن إعطاء أدوٌة معاكسة نوعٌة 

 :  Depolarizing Muscle Relaxantsالمرخيات العضلية النازعة لالستقطاب 

  :Succinylcholineالسوكسنيل كولين 

ٌتؤلف من جزٌئً سوكسامٌثونٌوم،  ٌسمى أٌضا  

  كولٌن مرتبطٌن ببعضهما البعض.أستٌل 

(، مدة نٌةثا 03-03) ٌمتاز بسرعة بدء تؤثٌره

دلائك(.  03 عادة ألل منتؤثٌره لصٌرة )

ٌُستملب معظمه بسرعة بواسطة خمٌرة الكولٌن 

  فً البالزما والكبد. pseudo cholinesteraseإستٌراز الكاذبة 

ٌتطاول تؤثٌره بإعطاء جرعات كبٌرة منه أو باضطراب استمالبه الذي ٌنجم عن انخفاض الحرارة، 

أو انخفاض تركٌز خمٌرة كولٌن استٌراز الكاذبة الذي ٌحدث بسبب الحمل، أمراض الكبد، المصور 

ٌفة والتركٌن حتى عودة الوظ ٌعالج هذا التطاول بتطبٌك التهوٌة اآللٌة الكلوي أو بسبب دوائً.

نمل الدم تحد من  ٌمكن استخدام البالزما الطازجة لعالج هذه الحالة، لكن مخاطر العضلٌة.

  استخدامها.  



 

3 
 

 .الرغامً مغ/كغ حمنا  ورٌدٌا  من أجل التنبٌب 0,1 - 0: الجرعة

 التأثيرات الجانبية واالعتبارات السريرية:

 خاصة بعد الجرعة  فٌسبب بطء للب عند البالغٌن الالنظمٌات: ٌنبه العمدة الجٌبٌة األذٌنٌة

 ، لذلن ٌعطى األتروبٌن بشكل ولائً.الثانٌة ، وعند األطفال بدرجة أكبر

 .التملصات الحزمٌة 

  فرط البوتاسٌوم الذي ٌشكل تهدٌدا  حمٌمٌا  للحٌاة عند مرضى الحروق أو الرضوض

 ، األذٌات العصبٌة الشدٌدة.الواسعة

 وخاصة لدى اإلناث اآلالم العضلٌة 

 ارتفاع الضغط داخل المعدة 

 ارتفاع التوتر داخل العٌن 

 فرط الحرارة الخبٌث 

 تطاول مدة الشلل 

 فرط التوتر داخل المحف 

 تحرٌرمعتدل للهٌستامٌن 

  Nondepolarizing Muscle Relaxantsالمرخيات العضلية غير النازعة لالستقطاب 

 دلة، ولصٌرة مدة التؤثٌر تمسم حسب مدة تؤثٌرها إلى: طوٌلة، معت

 Atracuriumأتراكوريوم 

 مستمل عن الوظٌفة الكلوٌة والكبدٌة بآلٌتٌن:بشكل واسع  ٌُستملب

  مهة اإلستر: تتم حلمهة الرباط اإلستري بواسطة خمائر اإلستراز الالنوعٌةحل

 اإلطراح بآلٌة هوفمان: ٌتعرض األتراكورٌوم لتحطم كٌماوي عفوي الخمائري.

 ثانٌة من أجل التنبٌب 03-03مغ/كغ حمنا  ورٌدٌا  على مدى 0.5  بجرعة ٌُعطىالجرعة: 

 التأثيرات الجانبية واالعتبارات السريرية:

 .من غٌر الشائع أن ٌسبب تؤثٌرات جانبٌة للبٌة وعائٌة 

  مع غٌاب لصة إصابة بالربوٌحرر الهٌستامٌن فمد ٌسبب تشنج لصبً شدٌد حتى. 

  االنسمام بمركب(Laudonosineالذي ٌنجم تدرن األتراكورٌوم بآلٌة هوفمان، وٌإدي ) 

ٌستملب هذا المركب فً الكبد وٌطرح  تهٌج عصبً مركزي وحدوث اختالجات. لحدوث

 بولمع الصفراء وال

 .لد تتطاول مدة تؤثٌره عند انخفاض درجة حرارة المرٌض، أو إصابته بالحماض 
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 Cisatracuriumأتراكوريوم  سيس

 4ـفعال أكثر ب األتراكورٌوم فً آلٌة إطراحه )هوفمان( المستملة عن الوظٌفة الكبدٌة والكلوٌة.ٌماثل 

 تراكورٌوممرات من اال

 مغ/ كغ من أجل التنبٌب الرغامً 0.15 -0.1الجرعة: 

 التأثيرات الجانبية واالعتبارات السريرية:

 البالزمً المحرر، ال ٌعتمد على الجرعة، أي  ٌتمٌز عن األتراكورٌم بؤن تركٌز الهٌستامٌن

 أن زٌادة الجرعة ال ترفع بالضرورة تركٌز الهٌستامٌن البالزمً.

  على معدل النبض أو الضغط الشرٌانًال ٌإثر 

 كمٌة ال( ـLaudonosine.المنتجة ألل ) 

  Pancuroniumالبانكورونيوم 

ببعض الفعالٌة الحاصرة للنمل العصبً العضلً، ٌطرح بشكل  ٌستملب فً الكبد ، وتتمتع مستملباته

 رئٌسً بواسطة الكلى وجزء صغٌر عبر السبٌل الصفراوي.

 مغ/كغ.  من أجل التنبٌب. 3000 – 3030الجرعة: 

ت نظم ا، واضطرابتسرع الملب وارتفاع التوتر الشرٌانًالتأثيرات الجانبية واالعتبارات السريرية: 

 مع الهالوتان. ولد ٌسبب ارتكاسات أرجٌة.خاصة لدى مشاركته 

 Rocuroniumروكورونيوم 

 ال ٌخضع لالستمالب فً الجسم وٌُطرح بشكل رئٌسً بواسطة الكبد وبشكل طفٌف بواسطة الكلى

 حمنا  ورٌدٌا  من أجل التنبٌب. مغ/كغ 0.9 -0.45ٌُعطى بجرعة الجرعة: 

بدء التؤثٌر مشابهة للسوكسنٌل كولٌن،لكنها أطول منها بشكل  إن سرعة: االعتبارات السريرية

ولعدم وجود  ع.السرٌطفٌف، مما ٌجعله خٌارا  مناسبا  للمباشرة التخدٌرٌة الخاطفة والتنبٌب 

 مستملبات فعالة ٌعد مناسبا  للتسرٌب المستمر لدى مرضى التهوٌة اآللٌة.

 غامٌدٌكس بمعاكسة سرٌعة لتؤثٌره.ولسٌسمح ا

 معاكسة الحصار للمرخيات غير النازعة لالستقطاب: 

 أو  ه من الجسم إطراحه و استمالبه و توزع عودو االنتشار التدرٌجً للمرخً العضلً تعتمد على 

التً تثبط فعالٌة خمٌرة أستٌل كمضادات الكولٌن إستٌراز إعطاء األدوٌة المعاكسة النوعٌة أن ٌتم 

مما ٌإدي الرتفاع تركٌز األستٌل كولٌن عند الوصل العصبً العضلً وبالتالً  كولٌن استٌراز
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 غامادٌكسوالس النٌوستغمٌن. ، ومن أمثلتهازٌادة لدرته على منافسة المرخً غٌر النازع لالستمطاب

(sugammadex) العامل األول االنتمائً الذي ٌتحد مع المرخً العضلً وٌشكل مركبات  وهو

  .والفً كورونٌوم لروكورونٌوموهو ٌعاكس ا معمدة

 Neostigmine نيوستغمين

 دلائك وتدوم مدة ساعة أو أكثر. 03-1، تبدأ تؤثٌراته بالظهور خالل  مغ/كغ 0.08 -0.04 الجرعة:

 االعتبارات السريرية 

  ٌمكن تخفٌف تؤثٌراته الموسكارٌنٌة الجانبٌة بإعطاء مضاد كولٌن معه أو لبله، مثل

 الغلٌكوبٌروالت أو األتروبٌن. 

 ٌعبر المشٌمة وٌإدي لبطء للب جنٌنً، ٌُفضل األتروبٌن عند المرأة الحامل 

 تقييم الحصار العصبي العضلي

الحصار أمر حٌوي فً كل عملٌة جراحٌة تم فٌها تخدٌر المرٌض وإرخاإه  تمدٌر شدة وطبٌعة إن

 ، وبعد العمل الجراحً . ٌتم تمٌٌم المرٌض لبل، أثناءباستخدام المرخٌات

 للتأكد من سالمة المريض وصحوه بعد العمل الجراحي: التقييم السريري .1

  ثوان على األلل. 1لدرة المرٌض على إبماء رأسه مرفوع لمدة 

 ثوان 1مدة  المدرة على إحكام لبضة الٌد. 

  مرالبة عمك الحصار العصبً العضلً المتبمً من بعض المٌاسات، مثل: لٌاس الحجم

 فس.نالجاري، التهوٌة بالدلٌمة، لٌاس السعة الحٌوٌة، نموذج الت

 منبه األعصاب الكهربائي .2

 .ًٌضمن التؤكد من درجة صحو المرٌض وتخلصه من تؤثٌر المرخ 

  ،ًتإدي النبضة الكهربائٌة إلزالة استمطاب األلٌاف الحركٌة ضمن العصب المحٌط

استمطاب أعظمً عند الوصل  وزوالفٌتحرر األستٌل كولٌن فً النهاٌات العصبٌة 

 العصبً العضلً.

 .لد تُرى االستجابة عٌانٌا  أو تجس بالٌد أو تسجل كفعالٌة كهربائٌة 

  ٌمكن إرسال النبضات الكهربائٌة كنبضة وحٌدة عالٌة الفعالٌة أو سلسلة نبضات عالٌة

 التواتر أو منخفضة التواتر.

 

 


